
 

 
  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
Kravet på särskilt 

beroendeförhållande i 
anknytningsärenden 

 
- Ett oöverstigligt hinder för föräldrar och barn som 
träffas av bestämmelser om familjeåterförening för 

anhöriga utöver kärnfamiljen? 

Kornelia Edvardsson 
 
 

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 
Examinator: Annika Lagerqvist Veloz Roca 

Stockholm, Höstterminen 2015 



 

Abstract 
 
Familjeåterförening är en rättighet härledd ur den internationella rätten. I svensk 

utlänningsrätt utgör familjeåterförening en av de fyra grunderna för uppehållstillstånd.1 

Familjeåterförening bygger på tanken att människor som har en särskild anknytning till 

varandra på grund av släktskap ska kunna fortsätta leva ihop i ett nytt land, om t.ex. en av 

familjemedlemmarna tvingas fly från sitt hemland. Rätten omfattar som huvudregel 

kärnfamiljen som definieras som make eller maka, sambo och ogift minderårigt barn till den 

som bor i Sverige samt barn till dennes make, maka eller sambo.2 I regel krävs det att 

familjemedlemmarna sammanbott i hemlandet under en längre tid direkt innan den 

familjemedlem som kommit till Sverige ansökte om uppehållstillstånd här.3 Om relationen 

mellan sökanden och anknytningspersonen4 inte varit tillräckligt etablerad i hemlandet kan 

sökanden initialt endast beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 5  För tidsbegränsat 

uppehållstillstånd krävs att sökanden har styrkt sin identitet vilket i prakten innebär ett krav på 

tillförlitligt pass. 6  Kravet på styrkt identitet i anknytningsärenden utgör ett hinder för 

familjeåterförening när personer med oetablerade förhållanden och s.k. snabbanknytningar 

ansöker om familjeåterförening.7 Personer i oetablerade relationer som saknar möjlighet att 

presentera tillförlitliga identitetsdokument har inte någon reell möjlighet att återförenas med 

sin familj i Sverige. Detta eftersom de inte uppfyller kravet på tillförlitligt pass vid beviljandet 

av tillfälliga uppehållstillstånd.  

 

I uppräkningen ovan nämns inte föräldrar som en del av kärnfamiljen. Det beror på att 

föräldrar inte har en ovillkorlig rätt att återförenas med sina barn i Sverige,8 trots att barn har 

en sådan rätt att återförenas med sina föräldrar. Föräldrar som söker uppehållstillstånd på 

                                                
1 De övriga grunderna för uppehållstillstånd är skyddsbehov, arbete/studier/försörjning och synnerligen 
2 5 kap. 3 § UtlL. 
3 Jfr MIG 2014:16 där MiÖD uttalar att det enligt praxis som huvudregel krävs att makarna sammanbott i minst 
två år i hemlandet, men att det måste göras en helhetsbedömning av om makars sammanboende utomlands varit 
att anse som stadigvarande. Numera anges i 5 kap. 8 § att makar eller sambos ska ha sammanbott utomlands 
”under en längre tid”. 
4 Anknytningspersonen är den i Sverige bosatta som sökanden åberopar anknytning till. 
5 5 kap. 8 § UtlL. 
6 MIG 2007:30, MIG 2007:54 och MIG 2009:7. 
7 Förhållanden enligt 5 kap. 3 § UtlL och anknytningar enligt 5 kap. 3 a § UtlL bedöms som oetablerade 
respektive snabbanknytningar enligt 5 kap. 8 § UtlL. Se avsnitt 3.2. 
8 Undantaget är barn som kommit ensamma och beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, s.k. 
ensamkommande flyktingbarn. Se 5 kap. 3 § första stycket 4 UtlL. Särskilda bestämmelser finns även för 
föräldrar som redan befinner sig i Sverige med sina barn samt föräldrar som ska utöva umgänge med sina barn. 
Se 5 kap. 3 a § första stycket 3-4 UtlL. 



 

grund av anknytning till sina barn träffas istället av andra bestämmelser som endast möjliggör 

återförening med barn.9 För att föräldrar ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

ett i Sverige bosatt barn krävs därför att de någon gång delat hushållsgemenskap och att ett 

särskilt beroendeförhållande förelåg i hemlandet och fortfarande föreligger. Beroende-

förhållandet ska vara sådant att de anhöriga svårligen kan leva utan varandra. 

Utgångspunkten är att det föreligger ett särskilt beroendeförhållande mellan föräldrar och 

deras barn. Men beroendeförhållandet kan brytas om en förälder utan bärande omständigheter 

ger sitt medgivande till att dennes barn flyttar till sin andra förälder, som är bosatt i Sverige.  

 

Uppsatsen belyser att barns möjlighet till återförening med båda sina föräldrar är mindre när 

barnet själv befinner sig i Sverige tillsammans med den ena föräldern än när en förälder 

befinner sig i Sverige och barnet i hemlandet. Barns möjlighet till familjeåterförening bedöms 

nämligen i dessa fall på samma sätt som övriga anhörigas möjlighet till familjeåterförening.10 

Så är fallet även om den i hemlandet varande föräldern ansett sig ha goda skäl att ge sitt 

medgivande till att barnet bosatt sig med den andra föräldern. Av praxis framgår att det kan 

finnas bärande omständigheter som gör att beroendeförhållandet mellan barnet och föräldern 

inte bryts. I praktiken är det dock svårt att förstå vad sådana bärande omständigheter 

egentligen innebär eftersom MiÖD:s tolkning av ”svårligen leva utan” i praktiken innebär 

”svårligen överleva utan”. Resultatet av resonemanget är att det är omöjligt att presentera 

bärande omständigheter eftersom det krockar med kravet på att beroendeförhållandet ska vara 

sådant att de anhöriga svårligen kan leva utan varandra. Vidare kan inte barnet påverka eller 

läka ett särskilt beroendeförhållande som brutits.  

 

Konsekvensen av att det särskilda beroendeförhållandet bryts är att anknytningen som utgör 

grunden för uppehållstillstånd i familjeåterföreningsärenden upphör. Föräldern kan i så fall 

inte återförenas med sina barn i ett nytt land, vilket kan vara förödande för den enskilde och 

problematiskt i förhållande till internationell rätt eftersom barnets rätt till familjeåterförening 

åsidosätts. I kombination med kravet på styrkt identitet och därmed i praktiken pass när 

personer i oetablerade förhållanden ansöker om uppehållstillstånd är situationen särskilt 

ohållbar eftersom familjeåterförening i praktiken omöjliggörs för stora grupper människor.  

                                                
9 5 kap 3 a § första stycket 2 UtlL. Bestämmelsen om nära anhörigas möjlighet att få uppehållstillstånd på grund 
av anknytning till någon som är bosatt i Sverige träffar även föräldrar som tidigare sammanbott med sitt barn i 
hemlandet. Rekvisiten är desamma som för nära anhöriga. Se avsnitt 4.1. 
10 Det sagda gäller inte om barnet är ensamkommande. 



 

Förkortningar, begrepp och förklaringar 
 
Förkortningar 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

JO  Justitieombudsmannen 

MiÖD  Migrationsöverdomstolen 

UN  Utlänningsnämnden 

UtlF   Utlänningsförordningen (2006:97) 
UtlL  Utlänningslagen (2005:716) 

 

 

Begrepp 

Anknytningsperson Den i Sverige bosatta anhörige som en sökande 

åberopar anknytning till 

Barnkonventionen  FN:s konvention om barnets rättigheter 

Familjeåterföreningsdirektivet Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening 

Flyktingkonventionen  Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående 

flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom New 

York-protokollet av den 31 januari 1967 

 

 

Förklaringar 

Termerna stadigvarande sammanbott i hemlandet, sammanlevt i hemlandet och haft 

hushållegemenskap i hemlandet används synonymt i uppsatsen. Terminologin varierar 

mellan rättskällorna varför flera olika begrepp för samma sak förekommer. 

 

Med barn avses om inget annat anges en ogift person under 18 år. 

 

I uppsatsen fokuserar diskussionen i kapitel 5 till stor del på särskilt beroendeförhållande. 

Med detta uttryck syftas uteslutande på det krav som ställs upp av lagen vid återförening av 

dels anhöriga utöver kärnfamiljen och dels när föräldrar ansöker om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till sina i Sverige bosatta barn.   



 

 

Personer som varit gifta eller sambo en kortare tid ingår i kretsen av kärnfamilj men har ett 

s.k. oetablerat förhållande. Om man inte ännu är gift eller sambo men avser att bli det inom 

kort ingår man i gruppen snabbanknytningar. Snabbanknytningar ryms inte inom 

kärnfamiljsbegreppet. Både oetablerade förhållanden och snabbanknytningar omfattas av 

reglerna om uppskjuten invandringsprövning. 

  

Permanenta uppehållstillstånd är uppehållstillstånd som beviljas för obestämd tid. 

Uppehållstillstånd som beviljas för viss tid kallas för tidsbegränsade eller tillfälliga 

uppehållstillstånd.  



 

Författarens förtydligande 

Med anledning av regeringens senaste förslag avseende hanteringen av det stora antalet 

asylsökande i Sverige under sommaren och hösten 2015 vill författaren framhålla följande.  

 

Efter rapporter om barn som spolas upp på stränder runt om längs Medelhavets stränder till 

följd av en livsfarlig flykt över medelhavet under sensommaren 2015 framstod Sverige, sida 

vid sida med Tyskland, som de enda EU-länderna som på allvar värnade asylrätten. På bara 

några veckor förändrades dock det politiska klimatet och regeringen föreslog ett antal 

omfattande förändringar som innebär en mer åtstramad asylpolitik.11  Krav på ID-kontroller 

vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet röstades igenom i 

riksdagen och lagen trädde i kraft den 21 december 2015.12  

 

Förslag som kan komma att begränsa möjligheterna för familjer att återförenas i Sverige är 

fortfarande i utredningsstadiet när uppsatsskrivandet avslutas i december 2015. Bland de 

förändringar som har beröringspunkter med denna uppsats noteras att tidsbegränsade 

uppehållstillstånd ska beviljas som huvudregel, att undantag från försörjningskrav skall tas 

bort, att anhöriginvandringen för de som inte tillhör kärnfamiljen ska begränsas m.m.13 Dessa 

förslag på förändringar behandlas löpande i noter. Härvid noteras att uppsatsen behandlar 

rättsläget fram till och med den 20 december 2015.  

  

                                                
11 Regeringskansliet: Insatser med anledning av flyktingkrisen, den 23 oktober 2015 (den s.k. 
Migrationsöverenskommelsen) samt Regeringskansliet: Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för 
svenskt flyktingmottagande, 24 november 2015 (det lagförslag som i vissa delar går utöver den 
överenskommelse som träffades den 23 oktober 2015). 
12 Prop. 2015/16:67 
13 En sammanfattning av förslagen finns på http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkiv/regeringens-forslag-till-
forandringar-av-den-svenska-asylpolitiken/. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Problemformulering 

1.1.1 Familjer utan möjlighet till återförening 

I Dadaab, världens största flyktingläger, blir en ung somalisk man uttagen som kvotflykting 

under 2010.14 Mannen får veta att han är en av de knappt 1900 flyktingar som Sverige, genom 

sitt samarbete med UNHCR, tar emot under det året.15 Uttagningen innebär en biljett till ett 

bättre liv. För somaliska flyktingar i Dadaab, beläget i Kenya, är kvotsystemet den enda 

lagliga vägen ut ur flyktinglägret. Mannen får komma till Sverige och han beviljas 

uppehållstillstånd och flyktingstatus. Kort innan han får reda på att han blivit uttagen som 

kvotflykting har han träffat en tjej. Paret gifte sig och strax därefter gick mannens resa till 

Sverige. Mannen kommer till Sverige och efter ett par månader får han veta att hans fru 

väntar barn. Frun ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken, men får 

avslag på grund av att hennes identitet inte är styrkt och att makarnas förhållande är 

oetablerat. Efter att barnet fötts och ett DNA-test styrkt föräldrarnas släktskap med deras 

gemensamma barn uppstår en möjlighet för barnet att få komma till Sverige på grund av 

anknytningen till sin pappa. Fortfarande kan dock inte mamman komma, eftersom hennes 

identitet inte kan styrkas. För att barnet ska kunna flytta till Sverige krävs att mamman, som 

är vårdnadshavare tillsammans med pappan, ger sitt medgivande till flytten. Enligt praxis 

innebär dock ett sådant medgivande att det särskilda beroendeförhållande som normalt anses 

finnas mellan barn och deras föräldrar upphör.16  

 

1.1.2 Problemformulering 

Flertalet internationella instrument erkänner rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet.17 

Var och en som befinner sig under svensk jurisdiktion omfattas dels Europakonventionens 

bestämmelser om rätten till familjeliv, dels av barnkonventionens krav på att beslutande 

myndigheter måste ta barns rättigheter på allvar. I praktiken finns det dock människor som 
                                                
14 Med kvotflykting avses flyktingar och andra skyddsbehövande som tas emot och beviljas permanent 
uppehållstillstånd inom ramen för en av regeringen fastställd kvot, den s.k. ”flyktingkvoten” enligt 5 kap. 2 § 
UtlL. Se även prop. 2004/05:170 s. 276. 
15 Statistik tillgänglig på www.migrationsinfo.se. 
16 Angående hela stycket. Förvaltningsrätten i Luleå, mål nr UM-146-13 den 14 maj 2014.  
17 Se avsnitt 2 där den internationella kontexten presenteras. 
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undantas från dessa rättigheter. Något som är problematiskt, inte minst ur ett 

barnrättsperspektiv. Anledningen till att vissa grupper i praktiken undantas från rätten till 

familjeliv är för det första att det finns ett krav på styrkt identitet. Det är främst ett problem 

för människor som kommer från länder utan fungerande myndigheter som t ex. Somalia. De 

kan inte under några omständigheter styrka sin identitet på grund av att de inte har möjlighet 

att skaffa tillförlitliga identitetsdokument. Det andra problemet är det medgivande som den 

föräldern som är kvar i hemlandet måste lämna för att barnet ska kunna flytta. När sådant 

medgivande lämnas upphör nämligen förälderns möjligheter att senare återförenas med sitt 

barn. Detta är inte bara ett problem för föräldrar som saknar tillförlitliga identitetsdokument. 

Det är ett problem för alla som känt sig tvingade att skicka iväg sitt barn för att bo med den 

andra föräldern i ett annat land. Det är inte minst ett problem för barnen, som inte har något 

att säga till om.  

 

Mot bakgrund av att anknytningen kan brytas om barnet från hemlandet skickas till den andra 

föräldern här i Sverige och att det kan föreligga svårigheter att presentera tillförlitliga 

identitetsdokument riskerar den i hemlandet boende föräldern att välja mellan följande 

scenarion: 

 

1. Behålla det gemensamma barnet i hemlandet i en utsatt situation, skilt från sin 

andra förälder, eller 

2. Ge sitt medgivande till att barnet (som har rätt till uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin andra förälder) flyttar till Sverige och därigenom avsäga sig 

rätten att senare återförenas med barnet och maken/makan. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att diskutera kravet på särskilt beroendeförhållande som gör sig 

gällande när en förälder ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett i 

Sverige bosatt barn. Det särskilda beroendeförhållandet presumeras föreligga mellan föräldrar 

och deras barn och avsikten är att diskutera vari det består, hur det kan brytas och vad 

upphörandet av det särskilda beroendeförhållandet innebär för de inblandade. Vidare avser 

författaren diskutera huruvida konsekvenserna av den svenska regleringens krav på styrkt 

identitet i anknytningsärenden och kravet på särskilt beroendeförhållande är i linje med de 
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internationella regler som principen om familjens enhet och barnets bästa på 

familjeåterföreningens område ger uttryck för.  

 

1.3 Metod och material 
I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Med sin tydliga instruktion om vilka källor 

som får användas syftar metoden till att ge läsaren ett analysunderlag som väl presenterat är 

transparent och öppet. Metoden erkänner ett visst antal rättskällor som i enlighet med en 

inbördes hierarki utgör analysmaterialet för den rättsliga fråga som är föremål för analysen. 

Somliga menar att en fullgod beskrivning av den rättsdogmatiska metoden är användandet av 

de vedertagna rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsvetenskaplig 

doktrin.18 Rättsdogmatiken kan dock anses inrymma även ett kritiskt perspektiv i förhållande 

till det rättskällorna erkänner som gällande rätt. Ändamålsinriktade argument och kritik mot 

hur väl domstolarna genomfört sin rättsdogmatiska analys ryms enligt min mening med fördel 

inom den rättsdogmatiska metodens spännvidd.19  

 

Givet att rättsligt material i allt större utsträckning genereras av internationella rättsskapande 

organ ökar vikten av att inom ramen för nationella rättsutredningar härleda ursprunget i de 

rättsliga komponenterna för att kunna tolka och tillämpa rättskällorna i en nationell kontext på 

ett korrekt sätt. 20  Frågan är om den nationella metoden för rättsliga utredningar (den 

rättsdogmatiska metoden) påverkas av inblandningen av material med ursprung i den 

unionsrättsliga eller i övrigt internationella rättsordningen?21 Författarens ståndpunkt är att 

internationella rättsakter är rättskällor som ryms inom ramen för den rättsdogmatiska metoden 

varför de inom ramen för uppsatsen behandlas som en del av den gällande rätten. Svenska 

institutioners bundenhet till de internationella rättsakterna kan variera, något som behandlas i 

anslutning till respektive rättsakt. 

  

Vidare kan rättskällor som från ett nationellt perspektiv anses vara auktoritära förlora i 

auktoritet och behöva underkastas internationella rättskällor i det enskilda fallet. Exempelvis 

                                                
18 Kleineman, s. 21. Doktrinens auktoritet ökar som huvudregel i takt med att den omnämns i självständigt 
auktoritativa rättskällorna: rättspraxis eller i lagmotiv. 
19 A.a., s. 35. 
20 Reichel, s. 110. 
21 A.a., s. 128. Där diskuterar Reichel frågan om internationella rättsakter ska förstås som en del av en egen 
rättsordning eller som en integrerad del i de nationella rättsordningarna. Frågan hänger nära samman med frågan 
om den nationella metoden för rättsliga utredningar påverkas av inblandningen av material med ursprung i den 
unionsrättsliga eller i övrigt internationella rättsordningen. 
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är svenska prejudikatinstanser underkastad praxis från EU-domstolen i måltyper som 

aktualiserar rättsligt material som kan härledas från EU-rätten.  

 

Vad gäller svensk rätt är Utlänningslagen (2005:716) den lagstiftning som främst är av vikt i 

förhållande till utlänningsrätten. Förutom denna finns en stor mängd förarbeten som i 

väsentliga delar alltjämt har bärighet för den nu gällande lagstiftningen varför dessa flitigt 

hänvisas till.22  

 

Rättsakter som används (förutom svensk lagstiftning) är internationella konventioner som på 

olika sätt berör familjeåterförening, i den mån den svenska rätten härleds från dessa. Bland 

dessa kan nämnas FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989 

(Barnkonventionen) och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). 

Eftersom internationella konventioner ofta saknar förarbeten motsvarande de svenska 

motiveras en rättighetsorienterad argumentation när konventionerna aktualiseras fristående 

från den svenska rättsordningen. Praxis från Europadomstolen kommer att belysas på 

områden där det anses vara relevant för fastställandet av gällande rätt. 

 

Den för uppsatsen mest relevanta EU-rättsakten är Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet). Direktivet utgör ett s.k. minimidirektiv 

vilket innebär att medlemsstaterna förutsatt att de anpassar sin lagstiftning efter lägstanivån i 

direktivet är fria att lagstifta om förmånligare bestämmelser om familjeåterförening än vad 

direktivet gör. I Sverige har utlänningslagen anpassats efter ramarna i familje-

återföreningsdirektivet. 

 

Inom utlänningsrätten är det Migrationsöverdomstolen (MiÖD) som är prejudikatinstans 

varför ett stort antal rättsfall därifrån kommer att användas.23 MiÖD har en stark ställning 

inom rättsbildningen på utlänningsrättens område vilket problematiseras i kapitel 5. Den 

nuvarande ordningen med MiÖD som högsta instans gäller sedan 2006. Innan dess var 

Utlänningsnämnden (UN) högsta instans i utlänningsärenden.24 UN:s vägledande avgöranden 

anses inom utlänningsrätten alltjämt vara en rättskälla i de delar som fortfarande är aktuella, 

                                                
22 Se t.ex. Strömholm, s. 358 f för diskussion angående förarbetens status som rättskälla. 
23 Även avgöranden från HFD är prejudicerande i tillämpliga delar för migrationsrätten så som en del av den 
svenska offentliga rätten. 
24 Se t.ex. SOU 2009:56, s. 192. Utlänningsnämnden var en överprövande förvaltningsmyndighet, ingen 
domstol, varför prejudikat på området saknas sen tiden före migrationsdomstolsreformen. 
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något som styrks av att de upprepade gånger hänvisas till i både praxis från MiÖD och i 

förarbeten.25 Författaren behandlar därför vägledande avgöranden från UN som erkända 

rättskällor. 

 

I förekommande fall hänvisas även till underrättspraxis. Dessa rättsfall ska inte förstås som 

gällande rätt i strikt rättsdogmatisk mening utan används i belysande syfte för att visa hur 

argumentationen i underrätterna kan se ut och hur underrätten tolkar gällande rätt. Detta 

förhållningssätt kan i det närmsta liknas vid rättssociologisk metod.26 Understrykas bör att 

detta empiriska synsätt är frikopplat från den rättsdogmatiska metoden men förhoppningsvis 

intressant för läsaren.  

 

Doktrin på utlänningsrättens område är relativt sällsynt. Rättskällan används inom ramen för 

uppsatsen huvudsakligen för att motivera grundläggande och övergripande komponenter i 

utlänningsrätten, främst genom standardverket Bevis 8 av Diesen m.fl. I övrigt används 

doktrin från den offentliga rättens område i förekommande fall samt doktrin som behandlar de 

internationella rättskällorna. Givet att få utlänningsrättsliga verk utgivits förstärks rollen hos 

förarbeten och praxis som rättskälla på utlänningsrättens område.27  

 

Ytterligare material som förekommer i uppsatsen är rättsliga ställningstaganden från 

Migrationsverket och initiativ- och anmälningsärenden från Justitieombudsmannen (JO). 

Rättsliga ställningstaganden från Migrationsverket ska förstås som en vägledning av hur 

gällande rätt ska tillämpas av myndigheten i praktiken. Eftersom de rättsliga ställnings-

tagandena utgör myndighetsinformation, och myndighetsinformation inte är en rättskälla som 

erkänns av den rättsdogmatiska metoden används de i upplysande syfte.28 Vad gäller JO:s 

status som rättskälla kan följande sägas. Besluten kan sägas vara av större betydelse på ett 

område där praxis saknas och av mindre betydelse i allmänhet på områden där legalitets-

principen dominerar, så som till exempel inom utlänningsrättens område.  JO-beslut är 

                                                
25 Se t.ex. MIG 2014:7. 
26 Se t.ex. Hydén, s. 226 ff.  
27 Se Strömholm, s. 509-511 för diskussion om doktrinens självständiga ställning som rättskälla.  
28 Alexius-Borgström, Om JO-ämbetets funktioner, s. 35-48. Ang JO:s status som rättskälla kan nämnas att JO 
på migrationsrättens område före 2006 var det enda överordnade kontrollorganet i förhållande till 
migrationsmyndigheterna. Effekten av JO:s verksamhet var redan då beroende av myndigheternas hörsamhet 
varför den verkliga kontrollfunktionen kan ifrågasättas. 
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vägledande och förutom det sagda tillmäts de betydelse utifrån tyngden i den framförda 

argumentationen.29 

 

För tolkningen av barnkonventionen är FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer av 

stor vikt i fråga om vägledning när barnkonventionen ska tolkas. I denna uppsats är de 

allmänna kommentarerna det viktigaste tolkningsinstrumentet för konventionen. Det 

avgörande för kommentarernas betydelse som vägledning är liksom för JO-beslut tyngden i 

argumentationen. Angående övriga internationella dokument kan nämnas UNHCR:s handbok 

som används som tolkningsinstrument av MiÖD varför det i allra högsta grad är en 

rättskälla.30 EU-kommissionens kommentar till Familjeåterföreningsdirektivet används på 

samma sätt som handböckerna.  

 

1.4 Avgränsningar 
Människors verklighet ser olika ut. Det betyder att sökanden i familjeåterföreningsärenden 

många gånger kan ha andra erfarenheter och befinna sig i situationer som gör att de även kan 

ha andra möjligheter att återförenas med sin familj. Det finns oftast fler parametrar att ta 

hänsyn till än de som uppsatsen behandlar. Författarens avsikt är dock inte att behandla alla 

möjliga grunder för uppehållstillstånd för personer som av någon anledning vill komma till 

Sverige. Övriga uppehållstillståndsgrunder som t ex synnerligen/särskilt ömmande om-

ständligheter diskuteras inte inom ramen för uppsatsen, även om det förekommer att familjer 

som vill återförenas kan göra så utan att uppfylla kraven för familjeåterförening genom dessa 

bestämmelser. 31  Istället vill författaren lyfta fram två problem som utmärker sig på 

familjeåterföreningens område: kravet på styrkt identitet och kravet på särskilt beroende-

förhållande. Detta görs med vetskap om att andra problem förekommer inom familje-

återföreningens område, t ex. kravet på legal ställföreträdare för barn och de svårigheter som 

kravet på att ansökan ska göras ifrån utlandet medför. Inte heller alla anknytningsgrunder 

relaterade till anhöriga tas upp. Fokus ligger på återförening för kärnfamiljen i 5 kap. 3 § 

första stycket 1 och 2 UtlL och att återförening för kärnfamiljen även ibland träffas av 5 kap. 

3 a § första stycket 1 och 2 UtlL.  

 

                                                
29 Alexius-Borgström, JO och tjänstemännen, s. 382. 
30 Se t.ex. MIG 2006:1.  
31 Sådan återförening kan dock endast ske när sökanden befinner sig i Sverige. För övrigt används bestämmelsen 
om synnerligen/särskilt ömmande omständigheter restriktivt. 
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En ytterligare avgränsning i fråga om val av internationella källor är motiverad. Författaren 

har valt att se den svenska lagstiftningen mot bakgrund av Barnkonventionen och EKMR. Väl 

medveten om att det finns andra rättsliga instrument som behandlar familjeåterförening 

framstår de valda som de mest relevanta för att uppfylla det delsyfte med uppsatsen som är att 

diskutera den svenska lagstiftningen utifrån ett barnrättighetsperspektiv och ett EKMR-

perspektiv.  

2. Familjeåterförening i internationell rätt 
 

2.1 Övergripande om internationella rättsakter  
Svenska staten är underkastad en rad olika internationella förpliktelser som reglerar rätten till 

skydd för familjeliv och principen om familjens enhet, med såväl folkrättsligt som EU-

rättsligt ursprung. 32  Principen om familjens enhet är starkt kopplad till rätten till 

familjeåterförening.33 På folkrättslig nivå utmärker sig framförallt barnkonventionen. 

 

Alltsedan inträdet i EU 1995 har Sverige, förutom de folkrättsliga förpliktelserna, åtagit sig 

att följa den rättsliga reglering som fastställs av unionen.34 Ett antal EU-rättsakter har antagits 

på utlänningsrättens område, däribland Dublinförordningen,35 Asylprocedurdirektivet36 och 

Skyddsgrundsdirektivet37. För familjeåterföreningsrätten utmärker sig familjeåterförenings-

direktivet som den huvudsakligen relevanta EU-rättsakten.38 Direktivet kan sägas vara en 

slags ramlag som innebär att medlemsstaterna måste anpassa sin lagstiftning så att 

lagstiftningen uppfyller den i direktivet anslagna miniminivån. 

 

                                                
32 Artikel 26, Wienkonventionen om traktaträtten av den 23 maj 1989. 
33 P. 4 i skälen till familjeåterföreningsdirektivet. 
34 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  
35 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare 
eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. 
36 Rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla 
internationellt skydd. 
37 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver inter-nationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. Sedan 1 maj 1999 är 
Migrations- och asylfrågorna en del av EU-rätten. På lång sikt syftar samarbetet till ett utvecklat gemensamt 
europeiskt asylsystem.  
38 Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. 
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Av relevans för framställningen är även EKMR med sin möjlighet till prövning av de däri 

stadgade fri- och rättigheterna i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Därvid har 

medborgare i stater anslutna till Europarådet (däribland alla EU-länder) möjlighet att klaga 

om det nationella rättsväsendet brister i att skydda sina medborgare från det som EKMR 

garanterar skydd mot (negativa rättigheter) eller nekar sina medborgare något de har rätt till 

enligt EKMR (positiva rättigheter).  

 

2.2 Barnkonventionen som garant för barns rätt till familjeåterförening 

2.2.1 Rätten till skydd för familjelivet och principen om familjens enhet 

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”familjen är den naturliga 

och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”.39 

Ytterligare senare tillkomna internationella överenskommelser på området för mänskliga 

rättigheter innehåller liknande formuleringar om principen om familjens enhet och rätt till 

skydd för familjelivet. Sammanfattningsvis kan konstateras att principen om familjens enhet 

är en sedan länge erkänd rättsprincip inom den internationella rätten.40 Principen hålls för 

vedertagen även inom den svenska utlänningsrätten.41  

 

2.2.2 Rätten till familjeåterförening enligt barnkonventionen  

Barnkonventionen är det rättsliga instrument som bland Sveriges internationella åtaganden 

utgör det mest centrala vid förståelsen och tolkningen av barns rätt till familjeåterförening.42 

Sverige har genom att ratificera barnkonventionen åtagit sig att tillförsäkra alla barn, utan 

åtskillnad av något slag, de särskilda rättigheter som stadgas däri.43 Av konventionen framgår 

principen om barnets bästa44 att ett barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot sin vilja45  och 

rätten till familjeåterförening46.  

 

                                                
39 Artikel 16.3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
40 Se t.ex. UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning 
p. 181-188. Se även prop. 2004/2005:170, s. 94 och 130 samt prop. 1996/97:25 s. 297. 
41 Se bl.a. UN 356-96, UN 260-95 och UN 97-93. 
42 Med barn förstås enligt artikel 1 i barnkonventionen alla människor under 18 år. 
43 Artiklarna 2, 3, 6 och 12 anses ge uttryck för konventionens ”barnsyn”. Artiklarna utgör de allmänna 
principer som gäller för tolkningen av samtliga övriga artiklar i konventionen. Jfr UD-info, Mänskliga 
rättigheter s. 10 och 13. 
44 Artikel 3 Barnkonventionen 
45 Artiklarna 9 och 16 Barnkonventionen 
46 Artikel 10 Barnkonventionen 
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Bestämmelsen som avser familjeåterförening är svagt utformad jämfört med andra artiklar i 

konventionen och reglerar främst rätten att resa in i eller lämna en konventionsstat för 

familjeåterförening.47 Bestämmelsen medför ingen absolut rätt till familjeåterförening för 

barn, men ställer upp krav på att konventionsstaterna hanterar familjeåterföreningsärenden 

”på ett positivt, humant och snabbt sätt”.48 Konventionsstaternas skyldighet att säkerställa 

familjeåterförening får inte medföra att barn utsätts för fara. Om familjeåterförening i 

hemlandet inte är möjlig, oberoende av om skälet är avvägningen av barnets bästa eller 

rättsliga hinder att återvända, ”träder skyldigheterna enligt konventionens artikel 9 och 10 i 

kraft, och de bör styra värdlandets beslut om familjeåterförening där”.49  

 

Principen om barnets bästa är desto tydligare. Av bestämmelsen framgår att barnets bästa ska 

beaktas vid tolkningen av samtliga artiklar i konventionen och i alla ärenden som rör barn. 

Det innebär att alla institutioner – myndigheter, domstolar och privata aktörer ska beakta 

principen om barnets bästa i beslut som rör barn. Principen om barnets bästa innehåller tre 

delar.50 Den första är en materiell rättighet som innebär att barnets bästa ska bedömas och 

sättas i främsta rummet när ett beslut ska fattas som rör ett enskilt barn.51 Barnets bästa är för 

det andra en tolkningsprincip. Om en rättsregel är öppen för tolkning ska den tolkning som 

bäst tillgodoser barnets bästa ha företräde, sett ur ljuset av de rättigheter som framkommer i 

barnkonventionen. Den tredje delen av principen om barnets bästa är tillvägagångssättet: när 

ett eller flera barn träffas av ett beslut måste barnets bästa redovisas i beslutsmotiveringen.  

 

Vid bedömningen av barnets bästa är en av faktorerna som hänsyn ska tas till ”bevarandet av 

familjemiljön och upprättandet av relationer”.52 Det innebär, i beslut om familjeåterförening, 

att när barnets relation till sina föräldrar bryts p.g.a. migration (föräldrarnas migration utan 

barnet eller barnets migration utan sina föräldrar) bör bevarandet av familjens enhet beaktas 

som en av flera relevanta faktorer.53  

 

                                                
47 Se Unicef Sverige, Handbok om Barnkonventionen, s. 113 
48 Artikel 10 Barnkonventionen 
49 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, p. 83. 
50 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 5 (p. 6). 
51 Att det är en materiell rättighet innebär bl.a. att rättigheten kan åberopas av en enskild i domstol.  
52 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, s. 15 f.  
53 A.a. s. 16 (p. 66). 
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2.2.3 Barnkonventionens genomslag i svensk rätt 

Principen om barnets bästa är inkorporerad i svensk rätt genom ett flertal bestämmelser, en 

sådan återfinns i utlänningslagen.54 Av bestämmelsen förstås att en intresseavvägning ska 

göras där barnets bästa ska vara ett av de intressen som aktualiseras vid beslut enligt 

utlänningslagen.55 Det stadgandet om barnets bästa i utlänningsärenden är en rättslig norm 

som ska förstås mot bakgrund av barnkonventionen och dess tolkningsinstrument. Att det 

finns nationella stadganden om barnets bästa innebär dels att det finns konkreta bestämmelser 

att åberopa i svenska domstolar och dels en viktig politisk markör eftersom barnkonventionen 

även utan ett sådant stadgande skulle ha betydelse för den svenska rättstillämpningen enligt 

principen om fördragskonform tolkning.56 Riksdagen antog 2010 en ny strategi för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige.57 Den 19 februari 2015 beslutade regeringen om direktiv för en 

utredning för att barnkonventionen ska bli svensk lag.58 Det aktuella rättsläget innebär, trots 

att barnkonventionen inte ännu är lag i Sverige, att svenska myndigheter och domstolar är 

bundna till att beakta barnets bästa inom ramen för den nationella rättstillämpningen.  

 

2.3 Familjeåterförening – andra folkrättsliga och unionsrättsliga förpliktelser 
Ytterligare motivation för svenska rättstillämpare att ta hänsyn till principen om barnets bästa 

finns i bundenheten till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.59 

Stadgan, som är en av EU:s tre grundläggande rättsakter vid sidan av EU-fördraget och EU:s 

funktionsfördrag, är bindande för EU:s medlemsstater. Stadgans bestämmelser om barnets 

rättigheter grundas i sin helhet på barnkonventionens bestämmelser. 

2.3.1 EKMR och rättighetsstadgan 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna gör sig gällande på 

familjeåterföreningens område i och med att den innehåller en rätt till respekt för 

                                                
54 1 kap. 10 § UtlL. Se även t.ex. 6 och 21 kap föräldrabalken (1949:381) och lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 
55 Prop. 1996/97:25 s. 246-248. 
56 Principen kan beskrivas med det av Johan Lind i NJA 1992 s. 532 (s. 538) sagda: ”Vid tillämpningen av 
svensk lag har emellertid domstolarna att så långt det överhuvudtaget är möjligt tolka lagen på det sätt som bäst 
överensstämmer med en av Sverige ratificerad konvention.” 
57 Prop. 2009/10:232 s. 10. 
58 Dir. 2013:08. Barnrättighetsutredningen tillsattes 27 mars 2013 och uppdraget utökades i och med nämnda 
tilläggsdirektiv. 
59 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Artikel 24 i stadgan behandlar 
barnets bästa. 
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familjelivet.60 Rätten till familjeliv som följer av stadgan är identisk med motsvarande 

rättighet i EKMR varför i fortsättningen endast hänvisning sker till konventionen.61  

 

För utlänningar finns ingen direkt bestämmelse som ger dem rätt till inresa eller vistelse i en 

viss stat under Europadomstolens jurisdiktion. 62  Ändå kan medlemsstaters beslut i 

utlänningsärenden aktualisera rätten till familjeliv enligt EKMR. 63  Konventionens 

tillämplighet följer konventionsstaternas jurisdiktion, varför EKMR är tillämplig för ”var och 

en” som befinner sig inom en konventionsstats jurisdiktion.64 Beslut om utvisning eller beslut 

om att inte bevilja uppehållstillstånd kan innebära att familjer splittras. Målen i Europa-

domstolen relaterade till familjeåterförening för utlänningar gäller tillåtligheten av 

utvisningsbeslut eller beslut om att vägra inrese- eller uppehållstillstånd. 

 

Rätten till familjeliv får inskränkas med stöd av lag på grund av vissa intressen som anges i 

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

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

fri- och rättigheter. 65 Med andra ord ska en proportionalitetsbedömning göras vid prövningen 

av huruvida en utvisning eller ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd är tillåten. Det är 

huvudsakligen intresset av att skydda sig mot brottslighet och intresset av att upprätthålla en 

reglerad invandring som är de allmänna intressena som ska vägas mot de enskilda 

personernas intresse av att leva tillsammans med sin familj vid en bedömning av rätten till 

familjelivet enligt EKMR.  

 

Migrationsverket gör gällande att svensk lagstiftning avseende familjeåterförening i allt 

väsentligt uppfyller kraven i EKMR, men att det kan uppkomma situationer då frågan om 

vissa åtgärder strider mot artikel 8 EKMR måste prövas. Migrationsverket gör utifrån 

Europadomstolens praxis gällande att proportionalitetsbedömningen som aktualiseras för 

myndigheten ska ske enligt följande: Först ska en prövning göras huruvida familjeliv 

föreligger. Därefter bedöms om den aktuella åtgärden gör intrång i individens rätt till respekt 

för familjelivet. Om så är fallet måste utredas om intrånget är berättigat. Därvid görs först en 
                                                
60 Se artikel 7 i Stadgan. 
61 Jfr artikel 8 EKMR. Se även Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska 
Unionens officiella tidning, (2007/C 303/02) under ”förklaring till artikel 7”. 
62 Danelius, s. 389. 
63 A.a., s. 389. 
64 Se artiklarna 1 och 14 EKMR. 
65 Artikel 8.2 EKMR.  
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bedömning av om åtgärden har stöd i lag, och till sist görs en proportionalitetsbedömning där 

omständigheterna i det enskilda fallet vägs mot behovet av att genomföra åtgärden. 66  

 

Europadomstolen, vars främsta uppgift är att tolka konventionsrätten, har i flera mål uttalat 

sig om tolkningen och tillämpningen av artikel 8 i förhållande till familjeåterförening. 

Domstolen har bl.a. slagit fast att rätten till familjeliv inkluderar rätten att bo tillsammans med 

sin make eller maka, men inte nödvändigtvis rätt till familjeliv i en specifik stat.67 Om en 

separation mellan familjemedlemmar varit självförvållad och återförening i hemlandet är 

möjlig föreligger i vart fall ingen sådan rätt. 68  En rätt till återförening i ett specifikt land kan 

enligt Europadomstolen bara föreligga om familjen inte kan återförenas i något annat land än 

det land där återförening sökts. 

Detta konstaterades även i bl.a. målet Khan mot Tyskland där domstolen även framhöll att 

föräldrar till vuxna barn, vuxna barn och vuxna syskon som huvudregel inte är en del av 

familjelivet i konventionen.69 Domstolen framhöll dock att undantag finns om det föreligger 

”ytterligare” beroendefaktorer. Så var även fallet i ett mål där en äldre kvinna ville återförenas 

med sin dotter.70 Domstolen konstaterade att rätten till familjeliv inte kan föreligga för vuxna 

utanför kärnfamiljen om de inte är beroende av sin anhöriga.71  Domstolen har även uttalat att 

vuxna barn ibland kan komma att omfattas av familjebegreppet och att en proportionalitets-

bedömning ska göras för att avgöra om exkluderandet av ett vuxet barn innebär en hantering i 

strid med EKMR.72 

Europadomstolen har vidare gjort bedömningen att ett par makars utvisning till olika länder 

inte kunde läggas svenska myndigheter till last eftersom det inte kunde anses oskäligt att 

makarna skulle skaffa handlingar som visade att de kan mottas i samma land.73 Utvisningen 

stred i det fallet inte mot rätten till familjeliv enligt EKMR.74  

                                                
66 Angående detta stycke se RCI 09/2011. 
67 Se bl.a. Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien (dom den 28 maj 1985 i mål 9214/80) p.67-68. 
I målet hade de anhöriga inte visat att de saknat möjlighet att bo tillsammans i någon av makarnas hemländer. 
Det innebar enligt Europadomstolen att rätten till familjeliv inte kränkts. 
68 Gûl mot Schweiz (dom den 19 februari 1996 i mål 23218/94). 
69 Khan mot Tyskland (dom den 23 april 2015 i mål 38030/12) 
70 Senchisak mot Finland (dom den 18 november 2014 i mål 5049/12) 
71 A.a., p. 55 
72 Nacic m.fl. mot Sverige, (dom den 15 maj 2012 i mål 16567/10). 
73 Grigorian m.fl. mot Sverige (dom den 5 juli 2007 i mål 17575/06). 
74 Se även Rodrigues da Silva och Hoogkamer mot Nederländerna (dom den 31 januari 2006 i mål 50435/99). 
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Av det ovan sagda får förstås att EKMR i allra högsta grad är relevant för familjeåterförening 

inom konventionens jurisdiktion. Ingen absolut rätt till familjeåterförening i ett visst land 

föreligger, men när familjeåterförening inte kan ske i någon annan stat än den som avses i 

ansökan och sökanden själv inte har ”orsakat” familjeseparationen kan ett avslag på en 

ansökan om familjeåterförening strida mot EKMR.  

2.3.2 Familjeåterföreningsdirektivet 

Familjeåterföreningsdirektivet gäller i Sverige sedan 2003.75 Direktivet är en del av EU-rätten 

vilket enligt principen om EU-rättens företräde medför att det har företräde framför alla 

former av nationell rätt.76 Syftet med direktivet är att reglera rätten till återförening för 

familjemedlemmar till tredjelandsmedborgare som är skyddsbehövande och som vistas lagligt 

i unionen. Flyktingar har ett särskilt starkt skydd.77 En flykting är en tredjelandsmedborgare 

eller statslös person som beviljats flyktingstatus enligt flyktingkonventionen.78 Direktivet 

föreskriver att återförening med kärnfamiljen är en rättighet. Kärnfamiljen ska förstås som 

make/maka, underåriga ogifta barn och make/makas underåriga ogifta barn. 79  Familje-

återförening för barn som står under gemensam vårdnad är bara möjlig om den andra 

föräldern gett sitt medgivande.80 Rättsakten utgör ett s.k. minimidirektiv vilket innebär att 

medlemsstaterna är fria att lagstifta om förmånligare bestämmelser om familjeåterförening än 

vad direktivet gör.81 Regleringen i utlänningslagen har anpassats efter återföreningsdirektivets 

minimikrav.82  

                                                
75 Se not 38. 
76 Se mål 6/64, Costa mot ENEL (REG 1964, s. 585; svensk specialutgåva, volym 1) och mål 11/70, 
Internationale Handelsgesellsehaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide (REG 1970, s. 1125; svensk 
specialutgåva, volym 1). 
77 Det kan noteras att användandet av ordet ”flyktingar” innebär att personer som t ex är alternativt 
skyddsbehövande inte har en lika stark rätt till återförening i värdlandet enligt familjeåterföreningsdirektivet. Så 
var t ex fallet i Sverige när sökande från Syrien fick tidsbegränsade uppehållstillstånd som övrigt 
skyddsbehövande eftersom man bedömde att konflikten (inbördeskriget) var temporär. Det fick till följd att 
familjeåterföreningsdirektivet inte var tillämpligt vid prövning av en ansökan från en anhörig till person som 
beviljats tillfälligt uppehållstillstånd. Detta eftersom familjeåterföreningsdirektivet bara är tillämpligt på 
ansökningar från anhöriga till flyktingar och alternativt skyddsbehövande.  
78 Se artikel 2.b Familjeåterföreningsdirektivet 
79 Artikel 4 Familjeåterföreningsdirektivet. 
80 Artikel 4.1.c-d Familjeåterföreningsdirektivet. 
81 Artikel 3 p.5 Familjeåterföreningsdirektivet. 
82 Se 5 kap. 3 § UtlL där återförening för kärnfamiljen regleras uttömmande. Reglerna skiljs från de i 5 kap 3 a § 
som inte grundar sig på familjeåterföreningsdirektivet utan utgör en utökad möjlighet till familjeåterförening för 
andra anhöriga än kärnfamiljen. Se vidare avsnitt 4.1-2.  
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3. Uppehållstillstånd på grund av anknytning 
 

3.1 Övergripande om familjeåterförening enligt svensk rätt 
Utlänningslagen reglerar utlänningars rätt att vistas i riket.83 Huvudregeln är att endast 

svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i riket.84 Utlänningar behöver som 

utgångspunkt ett tillstånd för att resa in i och vistas i Sverige.85 Tillstånden för att vistas i 

Sverige kallas uppehållstillstånd och kan ges tillfälligt (för viss tid) eller permanent (på 

obestämd tid). Huvudregeln i svensk rätt har sedan mitten av 80-talet varit att 

uppehållstillståndens varaktighet ska vara permanent.86 

 

Uppehållstillstånd kan ges på huvudsakligen fyra grunder: att sökanden har skyddsbehov i 

förhållande till hemlandet, att sökanden har anknytning till någon i Sverige bosatt person, att 

sökanden har arbete, studier eller försörjning på annat sätt eller på grund av att synnerligen 

ömmande omständigheter föreligger. 87   I det följande ska endast anknytningsgrunden 

utvecklas.  

 

3.1.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

Anknytning till Sverige kan föreligga genom att en utlänning har en anhörig i Sverige. Den 

anhörige kan redan vara bosatt i landet eller ännu inte vara bosatt här men ha beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning.88 Den som bor här eller som är på väg att flytta hit är den 

s.k. anknytningspersonen.89 I utlänningslagen har man valt att reglera återförening med 

                                                
83 Utlänningslagen (2005:716). 
84 2 kap. 7 § Regeringsformen (1974:152) 
85 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Lindholm Billing, Karolina, Seidlitz, Madelaine & Wilton 
Wahren, Alexandra, Bevis 8, Prövning av migrationsärenden, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 32 
86 Prop. 1983/84:144, s. 83 f. I den s.k migrationsöverenskommelsen i oktober 2015, Överenskommelsen 
Insatser med anledning av flyktingkrisen enades regeringen och alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna 
om att tillfälligt uppehållstillstånd införs som huvudregel under en begränsad tid. Enligt överenskommelsen 
gäller de nya reglerna för flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande förutom 
kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer. Den tillfälliga lagen kommer att gälla för 
asylansökningar som gjorts innan lagen träder i kraft på grund av handläggningstiderna som i december 2015 
beräknas uppgå till 8-21 månader. Besluten fattas enligt de bestämmelser som gäller vid beslutstillfället.  
87 Se 5 kap. 1-6 §§ UtlL. 
88 Se 5 kap. 3-3 e §§ UtlL.  
89 Anknytningspersonen kallas i andra sammanhang även för referenten eller referenspersonen.  
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kärnfamiljen och familjeåterförening avseende ”övriga” dvs. personer utanför kärnfamiljs-

kretsen separat.90  

 

Reglerna för uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person gäller alla som är bosatta 

i Sverige, oavsett medborgarskap.91 Således kan tredjelandsmedborgare och statslösa personer 

utgöra anknytningspersoner i Sverige förutsatt att de beviljats uppehållstillstånd. Eftersom 

alla som är bosatta i Sverige också underkastas svensk jurisdiktion gäller rätten till familjeliv 

enligt EKMR dessa personer.92 

 

För utländska medborgare och statslösa som är bosatta i Sverige eller har uppehållstillstånd 

för bosättning krävs som utgångspunkt att deras tillstånd är permanent.93 Genom praxis har 

undantag införts så att en person med tillfälligt uppehållstillstånd kan anses vara en 

anknytningsperson förutsatt att personen har ”välgrundade utsikter” att få ett permanent 

tillstånd inom kort. 94  Undantaget gäller enbart i fråga om familjeåterförening för 

kärnfamiljen.95  

 

Vid prövningen av familjeåterförening för anhöriga utöver kärnfamiljen vidhålls alltjämt det 

striktare kravet på att uppehållstillståndet ska vara permanent för att en person ska kunna 

utgöra anknytningsperson i ett anknytningsärende.96 Undantaget som tillkommit genom praxis 

som innebär att en person med ”välgrundade utsikter” att erhålla permanent uppehållstillstånd 

kan utgöra anknytningsperson gör sig inte gällande för anhöriga utöver kärnfamiljen. 

Anhöriga till en i Sverige bosatt person med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan således inte 

få uppehållstillstånd på grund av anknytning till denne. Att anknytningspersonen innehar ett 

uppehållstillstånd med permanent varaktighet är således av omedelbar betydelse för 

möjligheten för dennes anhöriga att få uppehållstillstånd på grund av anknytning.97  

                                                
90 Kärnfamiljsanknytningen regleras i 5 kap. 3 § UtlL medan övriga situationer regleras i 5 kap. 3 a § UtlL. 
Enligt regeringens beslut av den 24 november 2015 kommer familjeåterföreningsrätten inskränkas under 2016 
för anhöriga utöver kärnfamiljen. 
91 Prop. 2005/06:72 s. 28. 
92 Se avsnitt 2.2.1 
93 A.a., s. 28. För nordiska medborgare krävs inget sådant tillstånd eftersom de lagligen vistas i Sverige utan 
tillstånd. 
94 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av familjeåterföreningsdirektivet, s. 4. Jfr. MIG 2007:29. 
95 Jfr. RCI 23/2012 
96 MIG 2008:1 
97 Se MIG 2008:1, där uppehållstillstånd nekats en vuxen utlänning eftersom fadern endast hade ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd. Sökanden åberopade anknytning till sin far i Sverige på grund av tidigare 
hushållsgemenskap. 
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3.2 Rätten till familjeåterförening för kärnfamiljen 
I enlighet med familjeåterföreningsdirektivet är det enbart medlemmar ur kärnfamiljen som 

har en principiell rätt till återförening i Sverige och den svenska regleringen syftar till att 

tillgodose de krav som familjeåterföreningsdirektivet uppställer.98 Att det är en principiell rätt 

framgår bl.a. av formuleringen ”ska” i lagtexten. 99  Rättigheten begränsas av särskilda 

bestämmelser som innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en medlem av 

kärnfamiljen får nekas om någon medvetet lämnat felaktiga uppgifter, om det är fråga om ett 

skenförhållande eller om personen innebär ett hot mot allmän ordning och säkerhet.100  

 

Kärnfamiljen innefattar enligt återföreningsdirektivet make, maka och ogift barn samt make 

och makas ogifta barn. 101 I den svenska regleringen omfattar rätten till återförening även 

sambo och sambos barn.102 I fråga om makar som endast varit gifta en kortare tid gäller att de 

initialt endast kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om de inte kan visa att 

förhållandet är tillräckligt etablerat, så kallad uppskjuten invandringsprövning.103 Först när 

förhållandet är etablerat kan tillståndet bli permanent.104 Utlänningar som har för avsikt att 

gifta sig eller inleda ett samboförhållande med en i Sverige bosatt person och anhöriga som 

blivit sambo först i Sverige bedöms som s.k. snabbanknytningar och även dessa underkastas 

uppskjuten invandringsprövning. 105 Liksom med oetablerade relationer (makar som varit gifta 

en kortare tid) gäller för snabbanknytningsfall att huvudregeln är tidsbegränsade 

                                                
98 Bestämmelsen i 5 kap. 3 § UtlL motsvarar de krav som familjeåterföreningsdirektivet uppställer. 
99 Artikel 4 Familjeåterföreningsdirektivet. Se även prop. 1996/97:25 s.111 och p. 9 i skälen till 
familjeåterföreningsdirektivet. 
100 Artikel 6-7 Familjeåterföreningsdirektivet. Av prop. 2005/06:72, s. 31 framgår att det inte finns utrymme för 
andra begränsningar av rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning än vad som framgår i ”särskilda 
bestämmelser”. Med särskilda bestämmelser menas 5 kap. 17-17 b §§. Jfr prop. 1996/97:25 s. 111 f. och 284 f. 
Där anges bl.a. att det trots att det är fråga om kärnfamiljen kan föreligga undantagssituationer där det inte alltid 
är rimligt att bevilja uppehållstillstånd. 
101 Artikel 4 Familjeåterföreningsdirektivet. Av 1 kap. 2 § UtlL framgår att med barn avses en person som är 
under 18 år. Av lagtexten i 5 kap. 3 § UtlL framgår endast att ”barn” omfattas av bestämmelsen. Enligt 
återföreningsdirektivet omfattar rätten till familjeåterförening ogifta barn som är omyndiga enligt 
mottagarlandets lagstiftning. 
102 Prop. 2005/06:72, s. 32. Vem som är sambo följer av 1 § sambolagen (2003:376). Registrerade partners är 
inom svensk rätt att likställa med makar enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen (1994:1117) om registrerat 
partnerskap. Efter regeringens uttalande den 24 november 2015 att familjeåterföreningsreglerna ska bli strängare 
(i linje med miniminivå) kvarstår frågan om sambo/sambos barn fortfarande kommer omfattas av rätten till 
familjeåterförening.  
103 5 kap. 8 § UtlL, för oetablerade förhållanden och snabbanknytningar tillämpas uppskjuten 
invandringsprövning. 
104 5 kap. 16 § UtlL.  
105 5 kap. 8 § UtlL. Enligt MIG 2008:30 ska anknytning till sambo där sammanboendet endast skett i Sverige 
prövas enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 UtlL. Se även prop. 1999/2000:43 s. 30 f som MiÖD hänvisar till i 
målet.  



 

 25 

uppehållstillstånd.106 Ett särskilt hinder för vissa grupper är att sökanden för beviljandet av ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd måste kunna uppvisa ett tillförlitligt pass.107 Hindret ska 

vidare diskuteras i avsnitt 5. 

 

Värt att notera är att föräldrar inte omfattas av bestämmelsen vilket belyser skillnaden mellan 

barns rätt till sina föräldrar och föräldrars rätt till sina barn. Ogifta barn har en ovillkorlig rätt 

att återförenas med sina föräldrar i Sverige medan föräldrar inte har en motsvarande rätt att 

återförenas i Sverige med sina barn.108 Endast föräldrar till ensamkommande barn har en 

sådan rätt. 109 Ensamkommande barn är ogifta personer under 18 år som är flyktingar eller 

andra skyddsbehövande som kommit till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare eller 

barn som blivit övergivna sedan de anlände. Anhöriga till barn som fått uppehållstillstånd på 

grund av särskilt ömmande omständigheter har ingen rätt till familjeåterförening.110  

 

3.3 Möjligheten till familjeåterförening för anhöriga utanför kärnfamiljen 
Trots att rätten till familjeåterförening enbart tillkommer kärnfamiljen finns det möjligheter 

för anhöriga utöver de som tillhör kärnfamiljen att få uppehållstillstånd på anknytnings-

grund.111 Att det är fråga om en möjlighet, och inte en rättighet för sökanden, uttrycks genom 

formuleringen att uppehållstillstånd får ges. Detta eftersom reglerna inte har tillkommit som 

en följd av familjeåterföreningsdirektivets krav. Reglerna kompletteras av regler om 

försörjningskrav112 och samma hinder som för en ansökan om återförening med kärnfamiljen 

gör sig gällande vid en prövning enligt den nu aktuella paragrafen.113  

 

Till kretsen av anhöriga utanför kärnfamiljen hör t.ex. hemmavarande, ogifta barn över 18 år 

(vuxna barn) eller föräldrar som tagits om hand av sina vuxna barn.114 Det kan även röra sig 

                                                
106 5 kap. 8 § UtlL som gäller tillstånd med grund i 5 kap. 3 a § första stycket 1 UtlL. Tillstånden kan förlängas 
enligt 5 kap. 16 § UtlL.  
107 MIG 2007:30, MIG 2007:54 och MIG 2009:7. 
108 UN 411-01 och 412-01. Se även MIG 2008:33 under rubriken ”Hushållsgemenskap” i MiÖDs yttrande. För 
förälders möjlighet till återförening med ett i Sverige bosatt barn se avsnitt 4.2-3. 
109 5 kap. 3 § första stycket p.4 UtlL. 
110 Uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter regleras i 5 kap. 6 § UtlL. Se även RCI 
23/2012.  
111 5 kap. 3 a § UtlL. 
112 5 kap. 3 b-c §§ UtlL. 
113 5 kap. 17-17 a-b §§ UtlL. Se avsnitt 3.2 första stycket. 
114 Se t.ex. Länsrätten i Skåne län, mål nr UM 613-07 den 14 juni 2007 där en 78-årig far fick uppehållstillstånd 
på grund av anknytning till sin vuxna dotter. 
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om andra personer. Exempelvis kan morföräldrar till ett i Sverige bosatt barn beviljas 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barnbarn.115 Föräldrar som ska utöva 

umgänge med ett i Sverige bosatt barn träffas också av bestämmelsen eller föräldrar som 

redan bor tillsammans med barnet i Sverige.116  

 

En annan, inte obetydlig, personkrets som träffas av bestämmelsen är föräldrar till barn som 

är bosatta i Sverige som inte omfattas av kärnfamiljsbegreppet.117 Den förälder som någon 

gång bott med ett barn som numera är bosatt i Sverige kan beviljas uppehållstillstånd med 

stöd av bestämmelserna om familjeåterförening med anhöriga utöver kärnfamiljen.118 Dessa 

föräldrar innefattas hädanefter av begreppet ”anhöriga utöver kärnfamiljen” trots att föräldrar 

i vardagligt tal förstås som en del av denna. Innebörden av att föräldrar träffas av denna 

bestämmelse är att anknytningen mellan föräldrar och barn i detta fall bedöms enligt samma 

kriterier som anknytningen mellan övriga anhöriga. Se vidare avsnitt 5.3.3. 

 

4. Bruten anknytning utesluter familjeåterförening 
 

4.1 Hushållsgemenskap, särskilt beroendeförhållande och medgivande 
Redan enligt tidigare bestämmelser än den idag gällande bedömdes anhöriga utöver 

kärnfamiljen ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige endast om de varit del av samma 

hushållsgemenskap som anknytningspersonen i hemlandet.119 Regleringen har sedan januari 

1997 innehållit samma krav som nu uttrycks i lagstiftningen.120 Anhöriga utöver kärnfamiljen 

har därmed bara rätt till uppehållstillstånd i Sverige om de i hemlandet varit del av samma 

hushållsgemenskap som anknytningspersonen. 121 Förutom kravet på hushållsgemenskap ska 

                                                
115 MIG 2007:2 
116 5 kap. 3 a § första stycket 3-4 UtlL. 
117 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL. 
118 Se UN 411-01 och UN 411-02. 
119 Kravet framgick av motivuttalanden, se prop. 1996/97:25 s. 113. Vidare noteras att ”en sådan avvägning 
[kravet på hushållsgemenskap förf. anm.] torde ligga i linje med Europadomstolens tolkning av 
Europakonventionens stadgande (artikel 8) om skydd för familjelivet även om praxis inte innehåller någon 
uttömmande definition av familjebegreppet”. 
120 Prop. 2004/05:170. Prop. 1996/97:25 s. 113 är alltjämt aktuell för bestämmelsen. 
121 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL. Att sökanden och anknytningspersonen har delat hushållsgemenskap 
ankommer på sökanden att bevisa. Eftersom det kan vara omöjligt för sökanden att styrka sina påståenden, ska 
beslut fattas med utgångspunkt i ”vad som med rimlig grad av säkerhet kan bedömas vara de faktiska 
omständigheterna” Se prop. 1996/97:25 s. 114 och prop. 2004/05:170 s. 181. 
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ett särskilt beroendeförhållande föreligga mellan de anhöriga.122 Det räcker således inte att de 

anhöriga endast har sammanbott sedan de kommit till Sverige. Kraven på hushållsgemenskap 

och beroendeförhållande överlappar varandra till viss del. Ett i förarbetena erkänt kriterium 

för att hushållsgemenskap ska anses ha förelegat är att det mellan anknytningspersonen och 

sökanden funnits ett särskilt beroendeförhållande. Det särskilda beroendeförhållandet är i sin 

tur beroende av dels att hushållsgemenskap förelegat direkt före anknytningspersonens flytt 

till Sverige och dels av att ansökan om familjeförening ges in kort efter att anknytnings-

personen bosatt sig i Sverige. Det sagda ger upphov till huvudbry då det förefaller vara ett 

cirkelresonemang: hushållsgemenskap föreligger om särskilt beroendeförhållande kan 

konstateras och beroendeförhållande kan konstateras om hushållsgemenskap förelegat.123 Den 

slutsatsen kan dras att både kravet på hushållsgemenskap och kravet på särskilt beroende-

förhållande ska vara uppfyllt. Läst mellan raderna förstås att kravet på hushållsgemenskap 

alltid är uppfyllt om kravet på särskilt beroendeförhållande är det, medan kravet på särskilt 

beroendeförhållande inte automatiskt är uppfyllt även om hushållsgemenskap förelegat i 

hemlandet. 

 

I ett vägledande beslut meddelade UN att även andra faktorer än hushållsgemenskap och att 

ansökan om familjeåterförening snabbt ges in kan ha betydelse för att beroendeförhållande 

ska föreligga.124 Sådana faktorer är t ex släktskapet mellan sökanden och anknytnings-

personen, sökandens civilstånd, sökandens ålder och anknytning till ett annat land. Till det 

sagda kommer att MiÖD har uttalat att det utöver det naturliga band som finns mellan 

anhöriga måste finnas ytterligare faktorer som gör att de svårligen kan leva utan varandra för 

att ett särskilt beroendeförhållande ska anses föreligga.125  Vidare kan sägas om det särskilda 

beroendeförhållandet att det ska vara sådant att det ”gör det svårt för släktingarna att leva 

åtskilda”. 126  Beroendeförhållandet ska ha förelegat redan i hemlandet. Ett beroende-

                                                
122 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL.  
123 Utlänningslagen med kommentarer, Zeteo, under kommentaren till 5 kap. 3 a § UtlL under rubriken ”Punkt 
2”. ”Enligt de återgivna förarbetsuttalandena krävs [för att hushållsgemenskap ska ha förelegat] att det 
föreligger ett särskilt visat beroendeförhållande mellan släktingarna som innebär att de svårligen kan leva 
åtskilda.(…) Kravet på beroendeförhållande kan vara uppfyllt om släktingarna har levt i samma 
hushållsgemenskap omedelbart före den härvarandes flyttning till Sverige…” 
124 Se UN 350-97 jfr. prop. 1996/97:25 s. 113 och prop. 2004/05:170 s. 181. Se även MIG 2007:1. 
125 MIG 2009:29. 
126 Prop. 1996/97:25 s. 113. 
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förhållande som uppkommer efter att anknytningspersonen bosatt sig i Sverige kan inte ligga 

till grund för uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt den aktuella bestämmelsen. 127  

 

4.2 Bruten anknytning mellan föräldrar och barn 

4.2.1 Kravet på förälders medgivande 

Ett särskilt skäl till att avslå ett barns ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning i 

Sverige är att den förälder som barnet inte åberopar anknytning till inte gett sitt medgivande 

till att barnet får flytta till Sverige.128 Kravet på medgivande från den förälder som finns kvar i 

hemlandet fick sin nuvarande utformning utifrån familjeåterföreningsdirektivets krav.129 Om 

inte den i hemlandet kvarvarande föräldern lämnar sitt medgivande kan barnet inte få 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till den i Sverige bosatta föräldern. 130  Av 

motivuttalanden till den svenska bestämmelsen framgår inga andra skäl för regeln. Ett 

medgivande får direkta konsekvenser för den medgivande föräldern.131 

4.2.2 Upphörandet av det särskilda beroendeförhållandet 

I avsnitt 3.3 konstaterades att föräldrar som någon gång sammanbott med ett barn som 

numera är bosatt i Sverige träffas av bestämmelsen om familjeåterförening för anhöriga utom 

kärnfamiljen. För att uppehållstillstånd på grund av sådan anknytning ska kunna ske måste det 

i hemlandet ha förelegat hushållsgemenskap och ett särskilt beroendeförhållande.132 En 

allmän utgångspunkt för bedömningen av beroendeförhållandet mellan föräldrar och barn är 

att det, särskilt gällande små barn, finns ett naturligt beroendeförhållande mellan dem. Som 

nämnts kan föräldrar emellertid agera på olika sätt som medför att det särskilda 

beroendeförhållandet som fanns i hemlandet bryts. Två rättsfall från MiÖD som beskrivs 

nedan belyser detta.  

 

                                                
127 Prop. 2004/05:170 s. 181 och s. 276 som hänvisar till 1996/97:25 s. 113 f. Kravet på att beroendeförhållandet 
ska ha förelegat redan i hemlandet kom till uttryck i lagtexten först i och med 2005 års utlänningslag. Alltjämt 
gällde kravet även enligt den gamla bestämmelsen i enlighet med motivuttalanden. 
128 Se 5 kap. 17 § andra stycket UtlL. 
129 Se artikel 4.1 c-d i familjeåterföreningsdirektivet, jfr. prop. 2005/06:72 s. 35. 
130 Det kan noteras att det är föräldrar som har del i vårdnaden om sitt barn omfattas av kravet på medgivande, 
inte annan vårdnadshavare än förälder. Se vidare kommissionens riktlinjer för tillämpningen av 
familjeåterföreningsdirektivet, s. 5-6. 
131 Se avsnitt 4.2.1-2. 
132 Se avsnitt 4.1. 
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I MIG 2008:33 hade en vårdnadshavare (modern) uttryckligen medgett att hennes barn skulle 

få bosätta sig i Sverige med sin andra vårdnadshavare (fadern). Modern hade medgett barnets 

flytt eftersom hon hoppades att barnet skulle få bra vård för sin astma i Sverige samt för att 

undvika att fadern blev anklagad för kidnappning. MiÖD uttalar i domen att utgångspunkten 

är att ett beroendeförhållande föreligger som huvudregel mellan en mor och ett barn i låg 

ålder men att hennes frivilliga medgivande att låta sonen flytta utan att några bärande 

omständigheter kunde presenteras medförde att det särskilda beroendeförhållandet bröts. Det 

framgår inte av rättsfallet vad som skulle kunna utgöra sådana bärande omständigheter som 

MiÖD hänvisar till, bara att de skäl som modern anfört inte var tillräckliga. Rättsfallet får 

förstås som att det kan finnas bärande omständigheter som rättfärdigar att den ena föräldern 

medger att barnet flyttar till den andra föräldern utan att beroendeförhållandet bryts. Fallet 

uttrycker även den allmänna utgångspunkt som innebär att det finns ett naturligt 

beroendeförhållande mellan föräldrar och barn: ju yngre barn desto starkare 

beroendeförhållande. 

 

I ett senare rättsfall, MIG 2014:7, hade ett föräldrapar skickat sin tonårsson till Sverige på 

grund av en hotsituation i Gaza där familjen bodde. I Sverige togs tonåringen om hand av 

släktingar. MiÖD menade att eftersom föräldrarnas beslut att skicka iväg sonen knappast 

kunde innebära att de ”svårligen kan leva utan varandra” kan det inte heller föreligga något 

särskilt beroendeförhållande efter tidpunkten när de skickade iväg sonen. Eftersom kravet på 

särskilt beroendeförhållande inte var uppfyllt kunde inte uppehållstillstånd till familjen 

beviljas. MiÖD resonerade inte uttryckligen om ”bärande omständigheter” annat än i referens 

till MIG 2008:33 i det aktuella målet. Däremot uttalade de att ”den omständigheten att A:s 

föräldrar upplevde en hotsituation mot sonen i hemlandet till viss del förklarar deras val att 

skicka honom till Sverige”.133 Omständigheten ”hotsituation” kan alltså till viss del förklara 

föräldrarnas val att medge att sonen kunde flytta till Sverige. Det faktum att resan var 

välplanerad och att sonen mottogs av släktingar i Sverige gjorde ändå att beroende-

förhållandet bröts. 

 

I ett nyligen avgjort mål ansökte en 20-årig man (vuxet barn) under 2013 om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin mor som året innan beviljats permanent 

                                                
133 Se MIG 2014:7 under rubriken ”4.2. Hushållsgemenskap – särskilt beroendeförhållande”. MiÖD ”instämmer 
i migrationsdomstolens bedömning” i det avseendet. 
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uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige. 134  Mannens sju syskon beviljades 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till modern, medan mannen fick avslag. Frågan 

som MiÖD hade att ta ställning till var huruvida det förelåg ett särskilt beroendeförhållande 

mellan modern och den 20-årige sonen. I bedömningen tog MiÖD hänsyn till att de 

känslomässiga banden mellan modern och sonen framstår som mycket starka, särskilt med 

tanke på moderns och sonens dåliga relation till 20-åringens far. 20-åringen måste dock som 

vuxen förutsättas kunna leva ett från sin mor och sina syskon självständigt liv, varför ett 

sådant särskilt beroendeförhållande som anges i bestämmelsen inte kan anses föreligga. 

MiÖD uttalar även att beslutet att inte bevilja tjugoåringen uppehållstillstånd inte innebär ett 

brott mot respekten för familjeliv i artikel 8 EKMR enligt Europadomstolens praxis.135  

 

Det som kan utläsas från dessa rättsfall är att det särskilda beroendeförhållandet som 

presumeras föreligga mellan föräldrar och barn kan brytas genom ett ensidigt agerande av 

föräldrarna om det inte föreligger ”bärande omständigheter”. Den enda ledningen i vad 

sådana bärande omständigheter kan vara är uttalandet av migrationsdomstolen som MiÖD 

håller med om i MIG 2014:7. Där framgår att en ”hotsituation” möjligen skulle kunna utgöra 

bärande omständigheter, men inte om barnets flytt var välplanerad. 

 

Av MiÖD:s praxis kan vidare utläsas att beroendeförhållandet även anses upphöra när ett barn 

blir vuxet. Konsekvensen av att det särskilda beroendeförhållandet bryts är att den anhöriga 

inte längre har möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sitt 

barn. Fråga uppstår om gällande rätt så som den nu utvecklats genom praxis verkligen är i 

linje med den principiella rätten för barnet att återförenas med båda sina föräldrar, utifrån bl.a. 

principen om barnets bästa och artikel 8 EKMR. Problematiken ska vidare diskuteras i kapitel 

5.  

 

4.3 Krav på styrkt identitet men bevislättnad för vissa grupper 
Förutom rekvisiten i de specifika familjeåterföreningsbestämmelserna uppställs en del andra 

formella krav som sökanden måste uppfylla för att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund 

av anknytning. Förutom att pass krävs för att resa in i riket136 måste omyndiga barn för att 

                                                
134 Migrationsöverdomstolens mål nr UM 5454-14, dom den 2 september 2015 
135 Se avsnitt 2.3.1. 
136 2 kap 1 § UtlL. Asylsökande kunde enligt den reglering som gällde före 4 januari 2016 resa in i Sverige utan 
pass. Den 17 december 2015 röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att även personer som 
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kunna få sin ansökan prövad i sak få hjälp av en ställföreträdare att bekräfta en ansökan.137 

Till förutsättningarna för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning kommer även att det 

ska gå att fastställa sökandens identitet. Huvudregeln är att beviskravet ställs högt vid 

prövningen av uppehållstillstånd på grund av anknytning.138 Beviskravet som gäller för 

identitet är ”styrkt”, vilket i allt väsentligt är synonymt med ”klarlagt” och ”utrett”.139 Att 

sökanden styrkt sin identitet är en förutsättning för att anknytningsfrågan över huvud taget ska 

kunna prövas. 140 Detta till skillnad från prövningen av asylärenden där det räcker med att 

sökanden gör sin identitet sannolik.141 Under 2012 kom MiÖD med ett prejudikat som 

förändrade situationen på familjeåterföreningsområdet.142  

 

4.3.1 DNA-domen: ny regel om bevislättnad införs av MiÖD 

I målet sökte en mor och ett barn uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken 

respektive fadern som några år tidigare beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av 

skyddsbehov i förhållande till hemlandet. Föräldrarna och barnet hade tidigare sammanbott i 

hemlandet. Varken modern eller barnet kunde styrka sin identitet vilket gjorde att de fick 

avslag i båda underinstanserna. Av utredningen framgick att barnet var de aktuella 

personernas biologiska barn till 99,999 % säkerhet, fastställt genom DNA-analys. MiÖD 

konstaterade i målet att man kan utgå från föräldrarnas uppgifter om att de är vårdnadshavare 

till barnet om släktskapet är styrkt. Därmed kan man hålla barnets identitet för sannolik, om 

inget i målet tydligt talar emot det. Skäl som talar emot skulle kunna vara att uppgifter om 

ålder, boende och hemförhållande skiljer sig åt mellan de anhörigas berättelser. Föräldrarna 

hade i detta fall genomgående lämnat samstämmiga uppgifter varför ställföreträdarskapet och 

släktskapet med barnet ansågs visat, och barnets identitet var gjord sannolik. Frågan kvarstod 

om det kunde vara tillräckligt att göra barnets identitet sannolik. 

 

                                                                                                                                                   
vill söka asyl i Sverige får nekas inresa i riket om de saknar ID-handlingar. Lagen träder i kraft 21 december 
2015 och förväntas gälla till den 21 december 2018. Se betänkande 2015/16:JuU24. 
137 Problemet, att barn saknade processbehörighet i migrationsärenden, uppmärksammades 2009 varpå 
Migrationsverket började tillämpa ett krav på legal ställföreträdare för att ett barns ansökan skulle prövas. Se 
bl.a. UM 9536-10, dom den 17 mars 2011, där MiÖD avvisar barns talan på grund av att de saknar 
processbehörighet.   
138 MIG 2011:11. 
139 Ekelöf m.fl., s. 69-70. 
140 MIG 2011:11. 
141 Se MIG 2006:1 samt RCI 08/2013. Identitet kan göras sannolik genom en helhetsbedömning av utredningen 
i ärendet bl.a. med hjälp av ID-kort, DNA-utredningar, språktest, berättelser m.m. 
142 MIG 2012:1 
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Domstolen uttalade att om man efter en proportionalitetsbedömning kan konstatera att det inte 

är rimligt att barnets identitet ska vara styrkt kan det räcka att göra barnets identitet sannolik 

under förutsättning att släktskapet är styrkt. Detta i fall när barnets bästa kan komma att 

äventyras. En avvägning ska göras mellan intresset av en reglerad invandring och intresset av 

att skydda barn från ”otillbörliga förfaranden från utomstående” å ena sidan och barnets 

intresse av att återförenas med båda sina föräldrar å andra sidan. I detta fall ansåg MiÖD att 

det skulle vara oproportionerligt att vidhålla det höga beviskravet avseende barnets identitet, 

varför det räckte att barnets identitet var gjord sannolik.  

 

När det gäller modern uttalade MiÖD att när en förälder söker uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till den andre föräldern och föräldrarna har levt i hushållsgemenskap innan 

anknytningspersonen kom till Sverige kan en bedömning göras från fall till fall av hur högt 

beviskravet ska ställas. Det kan finnas anledning att sänka beviskravet om den vuxna 

föräldern kommer från ett land där det är svårt att skaffa fram tillförlitliga dokument. Frågan 

är om det kan anses proportionerligt att ställa ett högt beviskrav mot bakgrund av de 

motstående intressenas tyngd. Ett viktigt intresse är att klarlägga en vuxen persons identitet. 

 

Ingenting i målet hade framförts som talade emot att sänka beviskravet för sökanden. MiÖD 

konstaterade att vinsten av utlänningskontroll, trots vikten av att klarlägga en vuxen persons 

identitet, knappast var större än förlusten avseende barnets intresse av att förenas med båda 

sina föräldrar. I ett sådant fall ansåg MiÖD att det var tillräckligt att sökanden gjorde sin 

identitet sannolik, vilket hon bedömdes ha gjort. 

 

Principen som introduceras i MIG 2012:1 är att man med hänsyn till barnets bästa (barnets 

bästa sägs här vara intresset av att återförenas med båda sina föräldrar och intresset av att barn 

inte utsätts för oäkta familjeåterföreningar) och intresset av familjeåterförening kan styrka 

föräldrars ställföreträdarskap genom att konstatera släktskap. Att släktskapet konstateras kan 

även räcka för att sänka beviskravet avseende identitet till ”sannolikt” istället för ”styrkt” för 

både barnet och en sökande förälder. En proportionalitetsbedömning ska göras i det enskilda 

fallet avseende rimligheten i ett högt ställt beviskrav. Det är alltså sedan 2012 i vissa fall 

tillräckligt att sökanden gör sin identitet sannolik i anknytningsärenden när släktskapet mellan 

sökanden och anknytningspersonens gemensamma barn är styrkt genom DNA-utredning.  
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4.3.2 Bevislättnadsregeln tillämplig även om sökanden inte sammanbott med både den andra 

föräldern och barnet i hemlandet 

I ett senare rättsfall, MIG 2014:16, utvecklade MiÖD principen om bevislättnad ytterligare. 

Sökanden kom i detta fall från ett land som under lång tid saknat fungerande myndigheter, 

och kunde därför inte styrka sin identitet med hjälp av en passhandling utfärdad i hemlandet. I 

målet, där sökanden och anknytningspersonen hade två gemensamma barn konstaterar MiÖD 

att sammanboende är något som visserligen ska beaktas i mål om familjeåterförening men att 

det inte är nödvändigt att både föräldrar och barn sammanbott utomlands före anknytnings-

personens ankomst till Sverige för att bevislättnadsregeln ska kunna tillämpas. En 

proportionalitetsbedömning ska göras där sökandens och övriga familjemedlemmars intresse 

av familjeåterförening ska vägas mot de samhälleliga intressena; rikets säkerhet och reglerad 

invandring. Intresset av familjeåterförening bedömdes i det aktuella fallet väga tyngst och 

därför kunde bevislättnadsregeln tillämpas: sökandens identitet behövde bara göras sannolik 

istället för att styrkas. MiÖD påpekade att migrationsdomstolen gjort fel som nekat sökanden 

bevislättnad avseende hans identitet enbart på den grunden att han inte sammanbott med både 

sin maka och sina barn i hemlandet. Sökanden beviljades permanent uppehållstillstånd på 

grund av anknytning till makan.  

 

I MIG 2014:16 förtydligar alltså MiÖD bevislättnadsregeln genom att förklara att regeln är 

tillämplig även i den aktuella situationen: det räcker att en sökande förälder gör sin identitet 

sannolik trots att han inte sammanbott med både sin maka och sina barn i hemlandet.  

4.3.3 Situationer där bevislättnaden kan aktualiseras 

Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande från januari 2015 klargjort att ett lägre 

beviskrav med innebörden att identiteten ska göras sannolik kan vara motiverat vid en 

proportionalitetsbedömning när den som ansöker om uppehållstillstånd är: 

 

1 ett ogift barn som åberopar anknytning till någon eller båda av sina  föräldrar i 

Sverige med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 2 a utlänningslagen eller  

2 en förälder som åberopar anknytning till ett ogift barn som är i Sverige p.g.a. 

skyddsbehov med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen, eller  
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3 en förälder som åberopar anknytning till den andra föräldern som denne/denna har 

gemensamt barn med och föräldrarna har levt i hushållsgemenskap innan 

anknytningspersonen kom till Sverige (5 kap. 3 § första stycket 1 utlänningslagen).143 

 

Det kan noteras att det i situation 3 krävs att relationen mellan föräldrarna är etablerad redan 

innan anknytningspersonen kom till Sverige – paret ska ha stadigvarande sammanlevt. 

Oetablerade förhållanden omfattas inte enligt Migrationsverkets ställningstagande.  

  

4.3.4 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i nytt mål avseende 

bevislättnadsregeln 

I september 2015 beviljade MiÖD prövningstillstånd i ett nytt fall där bevislättnadsregeln 

aktualiseras.144 Målet handlar om en somalisk kvinna som söker uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till sin make som är svensk medborgare. Makarna har ett gemensamt barn, har 

vid prövningen hos Migrationsverket varit gifta i ett år och tio månader men endast delat 

hushållsgemenskap sammanlagt under några få månader. Efter att paret separerats på grund 

av omständigheter som de inte kunde råda över har de fortsatt träffas och de har fått 

ytterligare ett barn. Migrationsverket uttalade följande. För att kunna få uppehållstillstånd på 

grund av anknytning måste sökanden uppfylla kraven i den aktuella tillståndsbestämmelsen, 

ha styrkt sin identitet och inneha passhandling som är giltig för inresa i Sverige. Det är visat 

att sökanden är gift med anknytningspersonen varför de har rätt till återförening som en del av 

kärnfamiljen. Deras tidigare samlevnad bedöms som ej stadigvarande varför en uppskjuten 

invandringsprövning ska göras. Uppskjuten invandringsprövning betyder att sökanden i en 

oetablerad relation får tillfälligt uppehållstillstånd till en början.145 Beviljandet av tillfälligt 

uppehållstillstånd kräver dock att sökanden har tillförlitligt pass, vilket sökanden inte kan 

presentera. Migrationsverket bedömer att sökandens släktskap med barnet inte styrker hennes 

identitet. Eftersom sökanden saknar pass och inte har styrkt sin identitet saknas anledning att 

utreda anknytningen till mannen.  

 

Därefter tar Migrationsverket upp frågan om kravet på styrkt identitet och uttalar vidare att en 

utlänning som söker på anknytningsgrund ska klarlägga sin identitet. Om identiteten inte 

klarläggs ska ansökan avslås. Undantagna är de situationer som bevislättnadsregeln är 
                                                
143 Citatet hämtat ur SR 03/2015, s.4. Ställningstagandet ersätter RCI 07/2012. 
144 Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr UM 4669-14, MiÖDs mål nr UM 2908-15 (avd 1). 
145 5 kap. 8 § UtlL. 
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tillämplig på, dvs de tre situationer som redovisas ovan utifrån Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande. Enligt Migrationsverket träffas inte den nu aktuella situationen av någon av 

de tre punkterna. Inte heller p.3 i ställningstagandet eftersom makarna inte har levt i 

hushållsgemenskap under tillräckligt lång tid.146  

 

Migrationsdomstolen gör följande bedömning. Sökanden har inte klargjort sin identitet på det 

sätt som krävs enligt MIG 2011:11. Eftersom sökanden är somalisk medborgare kan hon inte 

styrka sin identitet med hjälp av pass. Frågan är därför om bevislättnadsregeln är tillämplig i 

målet. Makarna har sammanbott i utlandet, men inte under någon längre tid. Migrations-

domstolen bedömer att det inte finns stöd i praxis för den bedömning som Migrationsverket 

gör, nämligen att sammanlevnad utomlands ska ha skett under en tillräckligt lång tid för att 

bevislättnadsregeln ska kunna tillämpas. Släktskapet mellan föräldrarna och barnet är styrkt 

(99,999% sannolikhet) och samstämmiga uppgifter har lämnats om hemförhållanden m.m. 

Mot denna bakgrund bedömer migrationsdomstolen att bevislättnadsregeln är tillämplig och 

att sökanden har gjort sin identitet sannolik.  

 

Migrationsdomstolen konstaterar efter en sammantagen bedömning att sökanden och hennes 

make inte kan anses ha stadigvarande sammanbott utomlands på det sätt som krävs för att 

deras relation ska anses vara etablerad. Därmed kan hon inte beviljas permanent 

uppehållstillstånd på anknytningsgrund. Sökanden kan dock få främlingspass vilket innebär 

att hon kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. Migrationsverket överklagade domen.  

 

MiÖD beviljade prövningstillstånd i målet i september 2015 och beräknas meddela dom i 

målet under januari 2016.147 Uppsläppandemeningen148 ger en fingervisning om att det som 

ska prövas är frågan om makarna har levt tillsammans utomlands i hushållsgemenskap och 

om bevislättnadsregeln när det gäller identitet därför är tillämplig. 149  Det som 

migrationsdomstolen formulerar är att det inte finns något konkret stöd i praxis för att inte 

använda bevislättnadsregeln i ett sådant här fall. Förhoppningen är att MiÖD klargör 

tillämpningsområdet för bevislättnadsregeln. Av överklagandeskriften som skickats in till 
                                                
146 P. 3 i ställningstagandet hänvisar till 5 kap. 3 § första stycket 1 UtlL som förutsätter att de anhöriga ska ha 
levt i hushållsgemenskap i hemlandet jfr. 5 kap. 8 § UtlL med sitt krav på sammanboende under en längre tid. 
147 Härvid noteras återigen att rättsläget beaktats fram till och med 20 december 2015. 
148 Uppsläppandemeningen lyder ”En utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin 
make, som är medborgare i Sverige. Fråga om makarna har levt tillsammans utomlands i hushållsgemenskap 
och om bevislättnadsregeln när det gäller identitet därför är tillämplig (se MIG 2012:1 och MIG 2014:16).” 
149 MiÖDs mål nr UM 2908-15. 
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domstolen framgår dock att parternas argumentation i överinstansen främst handlar om frågan 

om främlingspass. 150  Några större förhoppningar om att MiÖD kommer tydliggöra 

bevislättnadsregeln hyser därför inte författaren.  

 

5. Diskussion 
 

5.1 Inledning 
Huvudsyftet med uppsatsen är att diskutera kravet på särskilt beroendeförhållande som gör sig 

gällande när en förälder ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett i 

Sverige bosatt barn. För att uppfylla syftet har internationella rättsakter presenterats och dess 

betydelse för rätten till familjeåterförening i Sverige efterföljt av en rättsutredning som avsett 

kravet på styrkt identitet och barns möjlighet att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Viss 

diskussion har förts löpande i samband med utredningen men i den fortsätta framställningen 

sker en fördjupning av diskussionen avseende kravet på styrkt identitet och kravet på särskilt 

beroendeförhållande.  

 

5.2 Styrkt identitet ställs mot rätten till familjeåterförening 

5.2.1 Bevislättnadsregeln 

För tre år sen öppnade MiÖD upp för ett sänkt beviskrav avseende identitet i familje-

återföreningsärenden.151 Eventuella planer på en förändrad lagstiftning lades på is eftersom 

rättstillämparen då, om än tillfälligt, löst situationen. Situationen var dock långt ifrån löst i sin 

helhet. Fortfarande kvarstod många oklarheter som när och hur ska bevislättnaden tillämpas? 

Under 2014 förtydligades regeln av MiÖD, men oklarheter kring tillämpningen av 

bevislättnadsregeln kvarstår varför möjligheterna till bevislättnad och därmed uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning kvarstår efter det senaste prejudikatet.152  

 

Utredningen visar att behovet av ett lägre beviskrav än styrkt finns för personer som kommer 

från länder som helt eller delvis saknar myndighetsfunktioner, vilket innebär att deras 

identitetsdokument inte kan tillerkännas något högt bevisvärde. Det spelar med andra ord 
                                                
150 Överklagandeskriften utgör aktbilaga 1 och 3 i MiÖDs mål nr UM 2908-15, se Annex 1. 
151 Se avsnitt 4.3.1. 
152 Se avsnitt 4.3.2. 
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ingen roll om sökanden har ett pass om det är utfärdat av en (från Sveriges sätt att se på 

saken) opålitlig statsmakt. Sökandens identitet anses ändå inte vara styrkt. Eftersom identitet 

kan göras sannolik genom sådana dokument, kombinerat med andra uppgifter i utredningen (t 

ex. om sökanden och anknytningspersonen lämnar samstämmiga uppgifter om ålder, barn, 

datum för giftermål och liknande personliga omständigheter) uppstår frågan i vilka situationer 

det är tillräckligt att sökanden gör sin identitet sannolik.  

 

5.2.2 Biologiskt släktskap avgörande för tillämpningen 

I och med införandet av bevislättnadsregeln har biologiskt släktskap kommit att spela en 

avgörande roll för frågan om i vilka situationer det räcker med att sökanden gör sin identitet 

sannolik. Om sökanden och anknytningspersonen har gemensamma barn kan en utredning 

som genom DNA-test visar att barnen är föräldrarnas biologiska motivera att sökandens 

identitet inte behöver styrkas, utan bara göras sannolik. Styrkt släktskap mellan barn och 

föräldrar är hittills det enda som vid en proportionalitetsbedömning kan väga tyngre än de 

intressen som motiverar kravet på styrkt identitet. Eftersom släktskapet måste vara genetiskt 

för att fastställas genom DNA-analys finns en uppenbar risk för att stora grupper av sökande 

utesluts från den i praxis fastslagna bevislättnadsregeln. De grupper som fortfarande utesluts 

från möjligheten att få bevislättnad i anknytningsärenden är: 

 

• föräldrar som har icke-biologiska barn (släktingbarn, adopterade barn eller fosterbarn) 

• barnlösa par samt 

• personer i oetablerade förhållanden eller snabba anknytningar (oaktat att de har 

biologiska barn) 

 

Att gällande rätt får som konsekvens att dessa grupper i praktiken helt och hållet utesluts från 

rätten till återförening för kärnfamiljen kan knappast ligga i linje med internationell rätt.  I 

vart fall inte i de fall där återförening bedöms vara omöjlig i något annat land. I praktiken 

innebär lagstiftningen att människor från olika delar av världen har olika goda möjligheter att 

återförenas med sin familj i Sverige. Särskilt uppseendeväckande är att de som är mest utsatta 

– de som är medborgare i ett land utan fungerande statsapparat sedan många år – drabbas 

hårdast av konsekvenserna av gällande rätt. 
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5.2.3 Migrationsöverdomstolen som rättsskapare 

Det är allvarligt att det nu beskrivna problemet hittills inte hanterats av lagstiftaren. 

Konsekvenserna av att MiÖD tvingats styra rättsutvecklingen på egen hand är att prejudikaten 

hittills varit otydliga. Prejudikat med svåravgränsade tillämpningsområden gör det svårt för 

underinstanserna att tillämpa rätten enhetligt. Ett exempel på detta är skillnaden mellan 

argumentationen hos Migrationsverket och migrationsdomstolen i MiÖDs mål nr UM 2908-

15.153 Migrationsverket hävdar att bevislättnadsregeln är tillämplig i tre exklusiva situationer, 

medan migrationsdomstolen menar att bevislättnadsregeln kan tillämpas även i andra fall, 

eftersom MiÖD inte uttryckligen uttalat sig om någon begränsning. En sådan oenhetlig 

rättstillämpning är osäker ur ett rättssäkerhetsperspektiv både i förhållande till vikten av 

materiellt riktiga domar och förutsebarheten för den enskilde.154 MiÖD har förvisso en stark 

position som rättsutvecklare men stora frågor som den aktuella borde ankomma på 

lagstiftaren att reglera. Vidare har MiÖD en möjlighet att i större utsträckning använda sig av 

proportionalitetsbedömningar avseende beviskravet även i fall som inte gäller barnfamiljer 

sett utifrån det faktum att det inte finns något i lagen uttryckt krav på styrkt identitet.155 

 

5.2.4 Kravet på tillförlitligt pass vid beviljande av tillfälliga uppehållstillstånd  

En viktig del av problematiken vid familjeåterförening handlar om oetablerade relationer – 

när kravet på sammanboende i hemlandet ”under en längre tid” inte är uppfyllt.156 Enligt 

reglerna om uppskjuten invandringsprövning kan sökanden under sådana förhållanden endast 

komma i fråga för en prövning som resulterar i ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Enligt 

praxis finns ett krav på att sökanden ska ha ett tillförlitligt pass när tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd ska beviljas.157 I praktiken innebär detta ett pass utfärdat av en stat med fungerande 

myndighetsfunktion. Har sökanden inte tillförlitligt pass när tidsbegränsat uppehållstillstånd 

prövas avslås ansökan. Dock finns en möjlighet för Migrationsverket att fatta beslut om att 

utfärda främlingspass om sökanden har tillräcklig anknytning till Sverige. 158  Om 

anknytningen är tillståndsgrundande är kravet på anknytning uppfyllt.159 Tidigare kunde 

beslut om främlingspass inte överklagas i domstol, men sedan 2014 finns nu en möjlighet för 

                                                
153 Se avsnitt 4.3.4. 
154 Se t.ex. prop. 1971:30 s. 72 och 75 avseende förvaltningsprocessens funktion. 
155 Jfr resonemanget i Dane, s. 50.  
156 Se avsnitt 3.2. 
157 MIG 2007:30, MIG 2007:54 och MIG 2009:7 
158 Prop. 2013/14:217 s. 35. 
159 A.a., s. 36. 
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migrationsdomstolarna att överpröva möjligheten att utfärda främlingspass. Detta är en klar 

förbättring av situationen eftersom överklagan till migrationsdomstol tidigare kunde avslås 

enbart på den grunden att pass saknades när det var fråga om tidsbegränsade 

uppehållstillstånd. I praktiken skedde då heller ingen prövning av anknytningsgrunden. 

Regleringen har ändrats bl.a. eftersom den innebar hinder för familjeåterförening samt att det 

inte ansågs ändamålsenligt att avslag på ansökan om främlingspass inte kunde överklagas i 

samband med beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.160  

 

Fortfarande menar dock Migrationsverket att främlingspass ska utfärdas med viss restriktivitet 

eftersom det saknas tydlig praxis. I överklagandeskriften som återfinns i annex 1 framgår att 

verkets hållning är att främlingspass inte ska utfärdas när utlänningen inte befinner sig i 

Sverige, när det är oklart om utlänningen har uppehållstillstånd i vistelselandet och när det rör 

sig om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.161 Eftersom MiÖD ännu inte uttalat sig i frågan 

kan konstateras att det finns en risk att Migrationsverket tillämpar rätten felaktigt.162 Om 

Migrationsverkets bedömning är korrekt kvarstår problemet för personer som kommer från en 

stat utan fungerande myndighetsfunktion.  

 

5.2.5 Är asylrätten starkare än rätten till familjeåterförening? 

En jämförelse med rätten till asyl är av intresse. Asylsökande ska göra sitt skyddsbehov 

sannolikt för att beviljas uppehållstillstånd. 163   I prövningen av om skyddsbehovet är 

sannolikt ingår bedömningen av om sökanden gjort sin identitet sannolik. I motivuttalanden 

understryker regeringen vikten av att beviskraven i fråga om asylsökandes berättelse inte 

ställs för högt. En muntlig berättelse kan därför godtas som tillräcklig för beviljande av 

uppehållstillstånd om den framstår som trovärdig och tillförlitlig. I praktiken innebär det att 

en asylsökande inte måste kunna presentera pass för att ha möjlighet till uppehållstillstånd på 

grund av skyddsbehov. Att så är fallet motiveras av att Sverige genom internationella 

förpliktelser har en skyldighet att bereda människor skydd, vilket väger tyngre än Sveriges 

intresse av att styrka asylsökandes identitet genom pass för att upprätthålla en reglerad 

invandring m.m. I asylprocessen bedöms alltså intresset av att asylsökande styrker sin 

identitet inte rättfärdiga att neka en person utan pass rätten till asyl eftersom den rätten ytterst 

                                                
160 A.a., s. 36. 
161 Se Annex 1 under rubriken ”Utvecklande av grunder”. 
162 Detta förhållande är givetvis problematiskt i sig, men diskuteras inte vidare i detta sammanhang. 
163 Noten gäller hela stycket. Se prop. 1996/97:25 s. 98 f. Jfr. MIG 2007:9. 
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sett härleds från internationella rättigheter. En utvisning av någon som har asylskäl strider mot 

förbudet mot tortyr.164 Rätten till asyl väger således tyngre än statens intresse av att sökanden 

styrker sin identitet. Det är med denna jämförelse tydligt att rätten till familjeåterförening inte 

är lika stark som rätten till asyl eftersom den förra inte trumfar Sveriges intresse av att 

upprätthålla en reglerad invandring och i förlängningen kravet på styrkt identitet. Även om 

konsekvenserna typiskt sett blir mindre livshotande när det gäller nekad familjeåterförening 

än vid nekad asyl blir konsekvenserna stora när familjeåterförening i realiteten omöjliggörs 

för vissa grupper. Författaren ställer sig frågande till varför vissa rättigheter är starkare än 

andra. 

 

5.2.6 Familjeåterföreningsdirektivets krav och dess karaktär som minimidirektiv 

Utredningen har visat att familjeåterförening är en rättighet, åtminstone för kärnfamiljen. Det 

rättighetsdokument som är mest relevant för Sveriges del i förhållande till återförening med 

kärnfamiljen är familjeåterföreningsdirektivet. Detta eftersom direktivet stadgar en lägstanivå 

som medlemsstaterna måste förhålla sig till. Med utgångspunkten att medlemsstaterna ska 

bevilja återförening med kärnfamiljen om inga särskilt stadgade hinder föreligger är det 

anmärkningsvärt att kärnfamiljsmedlemmar från länder utan fungerande myndighetsfunktion 

kan nekas familjeåterförening enbart på den grunden att de saknar pass. Särskilt eftersom 

jämförelsen med rätten till asyl visar att kravet på styrkt identitet kan sänkas till att identiteten 

ska göras sannolik i asylärenden.  

 

Förvisso finns ingen rätt till permanent uppehållstillstånd enligt familjeåterföreningsdirektivet 

vilket innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd i sig är helt i linje med direktivet.  Men om 

den enda möjligheten för en viss grupp sökande är tillfälliga uppehållstillstånd och de i 

praktiken aldrig kan få tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av att de saknar möjlighet 

att presentera rätt identitetsdokument kan det ifrågasättas om Sverige verkligen uppfyller 

återföreningsdirektivets krav på att möjliggöra kärnfamiljsmedlemmars rätt till familje-

återförening i dessa fall.  Familjeåterföreningsdirektivet ställer upp krav på att en ansökan om 

familjeåterförening ska åtföljas av bl.a. en bestyrkt kopia av familjemedlemmens resehandling 

(pass).165 Om villkoren inte är uppfyllda får en medlemsstat avslå en ansökan om inresa och 

                                                
164 Se bl.a. artikel 3 EKMR och 2 kap. 5-6 §§ Regeringsformen. 
165 Artikel 5.2 första stycket Familjeåterföreningsdirektivet. 
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vistelse.166 Det svenska passkravet är således inte i strid med familjeåterföreningsdirektivet. 

Men kommissionens kommentar till familjeåterförenings-direktivet ger uttryck för att 

medlemsstaterna har viss frihet att företa andra undersökningar som t.ex. intervjuer när det 

kommer till att kontrollera familjebanden, en möjlighet som Sverige skulle kunna använda i 

större utsträckning när omständigheterna kräver det.167  

 

Direktivets karaktär som minimidirektiv möjliggör också för Sverige att ha en mer generös 

hållning än direktivet. Det finns alltså utifrån direktivet sett utrymme för ett sänkt beviskrav 

för personer som omöjligen kan skaffa fram rätt identitetsdokument (dvs. även för dem som 

inte redan idag omfattas av bevislättnadsregeln). Familjeåterföreningsdirektivet står således 

inte i vägen för en mer generös hållning gentemot de som idag inte omfattas av 

bevislättnadsregeln.  

 

5.2.7 Avsaknad av proportionalitetsbedömning enligt EKMR i svensk rätt? 

Familjeåterföreningsdirektivet är menat att respektera de grundläggande rättigheter som 

erkänns i EKMR, särskilt bestämmelsen om rätten till familjeliv. 168  Det betyder inte 

nödvändigtvis att alla åtgärder som vidtas med stöd i familjeåterföreningsdirektivet är 

konventionsenliga. Praxis från Europadomstolen ger uttryck för att nekandet av 

uppehållstillstånd i vissa fall kan innebära ett hinder mot individens rätt till 

familjeåterförening. 169  Så är endast fallet om det inte finns något annat land för familjen att 

återförenas i. Om en i Sverige bosatt person har fått uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov eftersom det finns en konstaterad hotsituation i hemlandet kan personen inte 

återförenas med sin familj i hemlandet. Om sökanden är en del av kärnfamiljen och kommer 

från ett land utan möjlighet att skaffa fram tillförlitlig dokumentation om sin identitet finns i 

realiteten ingen rätt till familjeåterförening i de situationer som bevislättnadsregeln inte är 

tillämplig. 

                                                
166 Artikel 16 (1) a Familjeåterföreningsdirektivet. 
167 COM/2014/0210 final, Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till 
familjeåterförening, s. 10.  
168 Se skäl 2 i Familjeåterföreningsdirektivet. 
169 Se avsnitt 2.3.1, särskilt Europadomstolens mål Gûl mot Schweiz (dom den 19 gebruari 1996 i mål 
23218/94). 
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Enligt EKMR krävs att en inskränkning av rätten till familjeliv, inom vilken en rätt till 

familjeåterförening kan lokaliseras, är proportionerlig för att den ska vara tillåten.170 Rätten 

får inskränkas med stöd av lag på grund av intresset av att skydda sig mot brottslighet och 

intresset av att upprätthålla en reglerad invandring.171  

 

En medlem av kärnfamiljen ansöker om familjeåterförening i Sverige till en i Sverige bosatt 

person. Familjemedlemmen får avslag. Familjeliv föreligger mellan kärnfamiljsmedlemmar. 

Avslaget innebär ett intrång i individens rätt till respekt för familjelivet. Det som i varje fall 

måste utredas är om intrånget är berättigat. Ett intrång är berättigat om det har stöd i lag, och 

om omständigheterna i det enskilda fallet väger mindre än behovet att genomföra åtgärden. 

 

I den typen av bedömningar som görs för att se om en åtgärd är tillåten enligt EKMR kan 

naturligtvis omständigheterna variera. Det som är problematiskt är att svenska myndigheter 

aldrig når fram till proportionalitetsbedömningen utan regelmässigt avslår ansökningar från 

personer i oetablerade förhållanden utan pass med hänvisning till praxis. En sådan åtgärd har 

inget uttryckligt stöd i lag och kan därmed anses vara otillåten. Rättstillämparen har, mot 

bakgrund av ovanstående resonemang, en möjlighet att i större utsträckning använda sig av 

proportionalitetsbedömningar avseende beviskravet även i fall som inte gäller barnfamiljer, i 

synnerhet eftersom det inte finns något i lagen uttryckt krav på styrkt identitet.172 

 

5.2.8 Slutsats 

Migrationsöverdomstolen är i MIG 2012:1 tydlig med att man med hänsyn till barnet bästa 

kan göra en proportionalitetsbedömning avseende beviskravet i det individuella fallet när 

barnets bästa kan komma att äventyras. Andra parametrar än fastställt biologiskt släktskap 

borde kunna vara avgörande för utfallet. Det höga beviskravet (styrkt identitet) gör sig fortsatt 

gällande för samtliga grupper som inte träffas av bevislättnadsregeln. Flera av dessa ingår i 

kärnfamiljen men på grund av bevislättnadsregelns konstruktion utesluts de i praktiken från 

den rätt till familjeåterförening som finns för kärnfamiljen.  

 

Möjligheten att överklaga beslut om främlingspass kan vara en möjlig lösning för personer 

som kommer från länder utan fungerande myndighetsfunktion och därför saknar tillförlitliga 
                                                
170 Se avsnitt 2.3.1. 
171 Art 8.2 EKMR.  
172 Jfr resonemanget i Dane, s. 50.  
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identitetsdokument. Eftersom lagstiftningen är så ny behövs praxis och vägledning på 

området. Ett mål som behandlar beviljandet av främlingspass ligger för närvarande hos 

MiÖD.173 

 

Sveriges internationella förpliktelser innebär ett åtagande att bereda människor skydd, vilket 

väger tyngre än intresset av att styrka asylsökandes identitet genom pass för att upprätthålla 

en reglerad invandring. I asylprocessen bedöms alltså kravet på styrkt identitet inte rättfärdiga 

att neka en person utan pass rätten till asyl. Även om konsekvenserna typiskt sett blir mindre 

livshotande när det gäller nekad familjeåterförening än nekad asyl blir konsekvenserna stora 

när familjeåterförening i realiteten omöjliggörs för vissa grupper och kan ifrågasättas ur ett 

internationellt rättighetsperspektiv. 

 

Familjeåterföreningsdirektivet uppställer inga hinder för medlemsstaterna att ha ett för 

sökanden förmånligare beviskrav än styrkt vid en bedömning i det enskilda fallet. I de fall 

kärnfamiljsmedlemmar nekas uppehållstillstånd på grund av anknytning enbart på den 

grunden att de saknar tillförlitligt pass ställer sig författaren frågande till om rätten till 

familjeåterförening i direktivet realiseras. Slutligen konstateras att ett avslag på en ansökan 

om familjeåterförening i Sverige kan strida mot EKMR om inte avslaget bedöms vara 

proportionerligt i förhållande till de allmänna intressena. Åtminstone om familjeåterförening i 

Sverige är den enda möjligheten för familjen att återförenas. 

 

5.3 Kravet på särskilt beroendeförhållande när föräldrar ansöker om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett i Sverige bosatt barn 

5.3.1 Inledning 

Som konstaterats i avsnitt 5.2 begränsas möjligheterna till familjeåterförening för de grupper 

som saknar rätt identitetshandlingar och inte omfattas av bevislättnadsregeln. Ytterligare 

problem uppstår eftersom föräldrar inte är en del av kärnfamiljen. Anknytningen mellan 

föräldrar och barn bedöms i det fall då en förälder ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till ett i Sverige bosatt barn enligt bestämmelsen om familjeåterförening för 

anhöriga utöver kärnfamiljen.174 Ett krav på att ett särskilt beroendeförhållande föreligger gör 

                                                
173 MiÖD:s mål nr UM 2908-15, se avsnitt 4.3.4. 
174 Se avsnitt 3.3. 
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sig gällande som ska diskuteras i det följande. Fokus i diskussionen ligger på konsekvenserna 

av att det särskilda beroendeförhållandet bryts.  

5.3.2 Det särskilda beroendeförhållandets riktning 

Återförening mellan föräldrar och barn träffas i den aktuella situationen av bestämmelsen om 

familjeåterförening för anhöriga utöver kärnfamiljen.175  Bestämmelsen innefattar ett krav på 

att de anhöriga delat hushållsgemenskap i hemlandet samt att ett särskilt beroendeförhållande 

förelegat i hemlandet som fortfarande föreligger för att uppehållstillstånd ska beviljas. Det 

särskilda beroendeförhållandet bedöms utifrån släktbandet och den delade hushålls-

gemenskapen (kraven överlappar delvis varandra). Det särskilda beroendeförhållandet ska 

vara sådant att de anhöriga svårligen kan leva utan varandra. Övriga faktorer kan också vägas 

in i bedömningen av huruvida ett särskilt beroendeförhållande föreligger. De olika faktorerna 

som väger in är t ex. släktskapet mellan sökanden och anknytningspersonen, sökandens 

civilstånd, sökandens ålder och anknytning till ett annat land. 

 

I förarbetena framgår inte hur de olika parametrarna ska viktas, i det närmsta måste en 

situationsbaserad bedömning av omständigheterna göras för att avgöra om ett särskilt 

beroendeförhållande har uppstått mellan de anhöriga. Att beroendeförhållande måste uppstå 

mellan anhöriga innebär att det som utgångspunkt inte föreligger ett särskilt beroende-

förhållande mellan släktingar som inte är kärnfamilj. Ett sådant uppstår först när släktingarna 

delat hushållsgemenskap och familjeliv eller t ex. levt ihop på det sättet att mor- eller 

farföräldrar fått agera föräldrar efter föräldrarnas bortgång. Utgångspunkten är alltså att något 

särskilt måste ha hänt för att anhöriga utöver kärnfamiljen ska anses ha ett särskilt 

beroendeförhållande till varandra. Beroendet av den anhörige kan sägas ha både emotionell 

karaktär, ekonomisk karaktär och rent biologisk karaktär.176 Vem som ska vara beroende av 

vem framgår inte tydligt. Man kan tänka sig att det vanligaste är att sökanden (som befinner 

sig i hemlandet, möjligen i en utsatt situation) är den mest beroende av den härvarande 

släktingen utifrån ovan nämnda faktorer, men det är inte uteslutet att det kan vara 

anknytningspersonen som är den som står i beroendeförhållande till sökanden. För 

anknytningspersonen kan vikten av att återförenas med sin familj och därmed slippa oro och 

ekonomiska svårigheter inte underskattas, snarare kan det vara avgörande för personens 

psykiska och fysiska mående. I praktiken kan familjeåterförening för personer utom 
                                                
175 Angående hela stycket, se avsnitt 4.1. 
176 Jfr. Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av familjeåterföreningsdirektivet, s. 6-7 som avser beroende 
mellan anhöriga utöver kärnfamiljen. 
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kärnfamiljen ske i olika konstellationer. En faster i hemlandet kan ha anknytning till ett 

syskonbarn i Sverige om syskonbarnet är ensamt kvar och ett vuxet syskon i utlandet kan ha 

anknytning till den härvarande vuxne. Beroendet kan med andra ord vara riktat från den 

sökande till anknytningspersonen eller från anknytningspersonen till den sökande.  

 

5.3.3 Samma relation träffas av olika bedömningar 

Beroendeförhållandet mellan föräldrar och barn bedöms till viss del annorlunda än 

beroendeförhållandet mellan anhöriga utöver kärnfamiljen. Eftersom beroendet mellan 

föräldrar och barn relationellt korrelerar med bestämmelserna om kärnfamiljsåterförening 

finns det anledning att skilja diskussionen om vad som utgör ett särskilt beroendeförhållande 

mellan dessa från ovanstående diskussion om beroendeförhållandet mellan övriga släktingar, 

trots att båda grupperna träffas av kravet på särskilt beroendeförhållande enligt praxis.  

 

Det finns i förarbetena ingen närmre förklaring av vad det särskilda beroendeförhållandet 

består i som ska föreligga mellan föräldrar och barn som inte träffas av 

kärnfamiljsbestämmelsen. Det som finns är en ”allmän utgångspunkt” som innebär att det 

finns ett naturligt beroendeförhållande mellan barn och deras föräldrar. Att det finns ett 

naturligt band mellan barn och deras föräldrar förstås också av bestämmelsen om 

kärnfamiljens rätt till återförening. Det är så självklart att ett barn har en särskild relation till 

sin förälder att gällande rätt inte ger utrymme för att ifrågasätta det i fallet när föräldern utgör 

anknytningsperson och barnet är den sökande. 

 

I den aktuella situationen177 bedöms relationen annorlunda. När barnet är anknytningsperson 

träffas ansökan av andra krav och beroendeförhållandet ska utredas enligt gällande rätt. 

Slutsatsen är att svensk rätt bedömer samma förhållande, d.v.s. det mellan föräldrar och barn, 

på olika sätt beroende på vem av föräldern och barnet som befinner sig i Sverige. När 

föräldern befinner sig i Sverige ifrågasätts inte beroendeförhållandet eftersom bestämmelsen 

om återförening för kärnfamiljen är tillämplig men när barnet befinner sig i Sverige 

ifrågasätts beroendeförhållandet eftersom situationen träffas av bestämmelsen om anhöriga 

utöver kärnfamiljen. Ur ett barnperspektiv är det naturligtvis bra att beroendeförhållandet inte 

                                                
177 D.v.s. i det fall när barnet befinner sig i Sverige och ena föräldern i hemlandet, de har tidigare sammanbott 
och haft ett särskilt beroendeförhållande till varandra. 
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ifrågasätts när barnet är sökande. Frågan är om och i så fall varför gällande rätt i praktiken ger 

barnet olika skydd beroende på dess geografiska positionering.  

 

Tanken är att familjen som utgångspunkt ska kunna återförenas i hemlandet vilket i sig inte är 

problematiskt. Undantaget är ensamkommande flyktingbarn eftersom det i förhållande till 

dem finns en konstaterad hotbild och lagstiftningen är utformad så att de har rätt att 

återförenas med sina föräldrar i Sverige när barnen beviljats skydd här. 178 Är de ensam-

kommande så finns inget krav på att ett särskilt beroendeförhållande ska föreligga mellan de 

ensamkommande barnen och deras föräldrar för att återförening ska kunna ske i Sverige. 

Andra barn ska som huvudregel återförenas med sina föräldrar i hemlandet. Möjligheten för 

en förälder att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn är en utökad 

möjlighet i förhållande till familjeåterföreningsdirektivet d.v.s. något utöver barnets rätt enligt 

kärnfamiljsbestämmelsen. Det kan konstateras att det ur ett relationellt perspektiv framstår 

som märkligt att relationen (beroendeförhållandet) mellan barn och föräldrar kan sägas vara 

olika stark beroende på deras geografiska position.  

 

Det ovan sagda är intressant i jämförelse med relationen mellan de anhöriga utöver 

kärnfamiljen. Relationen mellan anhöriga utöver kärnfamiljen verkar inte vara beroende av 

vem som befinner sig i Sverige, utan bedöms utifrån att beroendet kan gå åt två håll. När 

beroendet ska bedömas kan det inte uteslutas att anknytningspersonen är beroende av den 

sökande, lika väl som att den sökande kan vara beroende av anknytningspersonen. Båda 

scenariona kan vara tillståndsgrundande om beroendeförhållandet efter beaktande av samtliga 

omständigheter bedöms vara tillräckligt starkt. I slutändan framstår bedömningen av 

beroendeförhållandet mellan anhöriga utöver kärnfamiljen som mer flexibel än bedömningen 

av beroendeförhållandet mellan förälder och ett i Sverige bosatt barn. Att bedömningen är 

mer flexibel när det är fråga om en icke-rättighetsbaserad bestämmelse än en situation som på 

många sätt korrelerar med en rättighetsgrundad bestämmelse säger inget om förhållandet till 

EKMR i sig självt. Sett till att den praktiska tillämpningen när övriga anhörigas relation 

träffas av en mer flexibel bedömning än vad relationen mellan föräldrar och barn gör framstår 

det ändå som att trögheten är felbalanserad. Sammanfattningsvis: 

 

                                                
178 5 kap. 3 § första stycket 4.  
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1. När föräldern är anknytningsperson i förhållande till sitt sökande barn bedöms 

relationen enligt bestämmelsen om återförening med kärnfamiljen. Inget krav på 

särskilt beroendeförhållande görs gällande. Gällande rätt förutsätter att barnet är den 

beroende.  

2. När övriga anhöriga ansöker spelar det ingen roll om sökanden eller 

anknytningspersonen är den beroende. Krav på särskilt beroendeförhållande. 

3. När barnet är anknytningsperson i förhållande till sin sökande förälder bedöms 

relationen utifrån kravet på särskilt beroendeförhållande. Undantaget är om barnet är 

ett ensamkommande flyktingbarn som beviljats skydd här. 

 

Familjeåterförening mellan barn och deras föräldrar är svårare i alternativ 3 än alternativ 1 

eftersom det finns ett krav på ett särskilt beroendeförhållande i alternativ 3 som inte finns i 

alternativ 1. Familjeåterförening mellan barn och föräldrar i alternativ 3 är även svårare än för 

släktingar i alternativ 2, eftersom det där finns en större flexibilitet i bedömningen av vem 

som ska vara beroende av vem. Barns möjlighet till familjeåterförening är alltså mindre än 

övriga anhörigas möjligheter när barnet själv är anknytningspersonen som finns i Sverige om 

en förälder skickat barnet till den andra föräldern som är bosatt i Sverige. För en bättre 

förståelse av det sagda fordras en diskussion om varför beroendeförhållandet mellan föräldrar 

och barn kan brytas. 

 

5.3.4 Bristen på bärande omständigheter m.m. – upphörandet av det särskilda 

beroendeförhållandet 

Diskussionen ovan har belyst karaktären av det särskilda beroendeförhållande som föreligger 

mellan föräldrar och barn. Det är en förutsättning att beroendeförhållandet är intakt för att en 

förälder ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett i Sverige bosatt 

barn. Eftersom beroendeförhållandet är naturligt och därför som utgångspunkt föreligger utan 

att något särskilt inträffat måste något förändras för att beroendeförhållandet inte ska 

föreligga. Om beroendeförhållandet inte kunde brytas skulle kravet givetvis vara enkelt att 

uppfylla. Den centrala frågan utifrån resonemanget i avsnitt 4.2.2 är vad barn har för 

möjligheter att påverka att beroendeförhållandet upprätthålls.  
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I de prejudikat som finns på området finns ingenting som talar för att ett barn kan orsaka att 

det särskilda beroendeförhållandet bryts.179 Ett barns beroendeförhållande till en förälder 

anses istället upphöra när det blir vuxet och självständigt.180 Ålder får ses som den avgörande 

faktorn även om sociala faktorer kan spela in.181 Det får i dagsläget förstås som att vi inte 

känner till några situationer där ett barns agerande medför att beroendeförhållandet upphör. 

Men medan barns påverkan på beroendeförhållandet endast utgörs av att de åldras kan ett 

barns beroendeförhållande till föräldern upphöra när föräldern utan ”bärande omständigheter” 

skickar iväg sitt barn att bo med sin andra förälder eller andra släktingar. 

 

Det behöver inte ens vara fråga om föräldern valt att skicka iväg sitt barn, föräldern kan ha 

varit eller upplevt sig vara tvingad att göra det. Anledningen till att föräldern skickar iväg sitt 

barn är av omedelbar betydelse, åtminstone i teorin. MiÖD ger uttryck för att det skulle kunna 

finnas ”bärande omständigheter” d.v.s. omständigheter som gör att en förälder skulle kunna 

skicka iväg sitt barn till en i Sverige bosatt förälder utan att det särskilda beroendeförhållandet 

bryts. Resonemanget för oss in på frågan om vad som kan utgöra bärande omständigheter.  

 

Om detta uttalar sig MiÖD endast genom uttalandet av migrationsdomstolen som MiÖD 

håller med om i MIG 2014:7. Där framgår att en ”hotsituation” med koppling till barnet 

möjligen skulle kunna utgöra bärande omständigheter, men inte om barnets flytt var 

välplanerad. Kärnfrågan är: vad är anledningen till att föräldrar skickar iväg sina barn till 

släktingar eller till att bo med den andra föräldern i ett annat land? Om de gör det för att 

avsäga sig rätten till barnen av någon anledning så framstår det som rimligt att möjligheten 

för barnen att återförenas med sin i hemlandet varande förälder upphör (givet att det är till 

barnets bästa: vi kan t.ex. anta att det inte är till barnets bästa att leva med en förälder som 

inte önskar sitt barn). En helt annan bedömning borde göras i de fall där föräldern inte haft ett 

val i egentlig bemärkelse: att ”välja” mellan att låta sitt barn växa upp i ett flyktingläger och 

att låta barnet flytta till ett land där det har alla möjligheter att få skola, vård och en framtid, 

och dessutom har sin andra förälder och goda möjligheter att få medborgarskap är enligt min 

mening ett omöjligt val. Det orimliga med den nu rådande ordningen är att föräldrar som 

tvingas skicka iväg sitt barn för att de befinner sig i en omöjlig situation anses ha skickat iväg 

                                                
179 Se avsnitt 4.2.2. 
180 Jfr MiÖD:s mål nr UM 5454-14, dom den 2 september 2015 refererat under avsnitt 4.4.2. 
181 Beroendeförhållandet kan ibland ändå bestå p.g.a. civilstatus, det vuxna barnets möjlighet till försörjning 
m.m. 
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barnet utan ”bärande omständigheter”. Om inte sådana situationer är tillräckliga – vilka kan 

då vara det?  

 

5.3.5 Kravet på ”svårligen leva utan” - ett omöjligt krav att uppfylla 

Bärande omständigheter verkar vara sammanlänkat med kravet som återfinns i förarbetena182 

på att beroendeförhållandet ska vara sådant att de anhöriga ”svårligen kan leva utan 

varandra”. Tillsammans med kravet på bärande omständigheter är resonemanget 

problematiskt.  Den springande punkten i praxis förefaller vara att det är motsägelsefullt att 

skicka iväg ett barn som man ”svårligen kan leva utan”. Skickar någon iväg en person som en 

svårligen kan leva utan så kunde personerna uppenbarligen leva utan varandra. I själva verket 

innebär den tolkningen att det inte finns några bärande omständigheter. Min reflektion kring 

detta är att MiÖD:s tolkning av ”svårligen leva utan” har innebörden ”svårligen överleva 

utan”. Det skulle i så fall innebära att det krävs att de anhöriga skulle avlida om de tvingades 

leva utan varandra. Och då är ändå inte familjeåterförening aktuellt av uppenbara skäl. I 

praktiken verkar det som att familjer som splittras gör det för att det kanske inte strikt är deras 

enda möjlighet att överleva, men det är förmodligen den enda möjligheten till ett bra liv och 

för ett barn den enda chansen att bo med den andra föräldern.183 I vart fall i situationen där 

den andra föräldern konstaterats ha skyddsbehov i förhållande till hemlandet varför barnets 

återförening med föräldern där är omöjlig. I nuläget är det omöjligt att säga vilka bärande 

omständigheter som skulle kunna läka att en förälder skickat iväg ett barn som den svårligen 

kan leva utan. Konsekvenserna av förhållandet mellan ”svårligen leva utan” och ”bärande 

omständigheter” är orimliga – i praktiken verkar det vara omöjligt att skicka iväg ett barn som 

en svårligen kan leva utan som innebär bärande omständigheter så att det särskilda 

beroendeförhållandet består.  

 

5.3.6 Slutsats 

Anknytningen mellan ett barn och en förälder kan bedömas enligt två olika bestämmelser. 

Antingen enligt bestämmelsen om återförening för kärnfamiljen eller enligt bestämmelsen om 

återförening för anhöriga utöver kärnfamiljen. Barn som ansöker om uppehållstillstånd på 

grund av en i Sverige bosatt förälder har en i princip ovillkorlig rätt att återförenas med sin 

förälder i Sverige. Föräldrar som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett 
                                                
182 Prop. 1996/97:25 s. 113 
183 Jfr. omständigheterna i Somalia-fallet som presenterades i avsnitt 1.1.1. 
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i Sverige bosatt barn träffas av bestämmelsen om återförening för anhöriga utöver 

kärnfamiljen vilken innefattar ett krav på att ett särskilt beroendeförhållande ska föreligga 

mellan de anhöriga som förelåg redan i hemlandet. Författarens slutsats av det är att barnets 

rätt till familjeåterförening i Sverige är olika stark i olika situationer, dvs. svagare i de fall där 

barnet själv utgör anknytningsperson än när barnet ansöker om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till en i Sverige bosatt förälder. Det är anmärkningsvärt eftersom att det är när 

barnet själv är i Sverige som möjligheten till familjeåterförening är mindre. I Sverige gäller 

både EKMR och principen om barnets bästa. Utifrån det perspektivet är det enda rimliga är att 

barn har ett lika starkt skydd eller ännu starkare när det befinner sig i Sverige som när det 

befinner sig utanför konventionens eller den svenska lagstiftningen. Så är inte fallet idag. 

 

När kravet på särskilt beroendeförhållande kommenteras i förarbeten anses kravet vara i linje 

med EKMR.184 Uttalandet gjordes dock innan MiÖD förtydligat att återföreningsärenden 

avseende kärnfamiljen (föräldrar och deras barn) kunde träffas av samma bestämmelse som 

vid återföreningsärenden avseende övriga anhöriga. Mot bakgrund av ovanstående analys 

menar författaren att det svenska regelverket (inklusive praxis) inte nödvändigtvis är i linje 

med EKMR längre, utan att en översyn borde göras för att enskilda ska garanteras en 

konventionsenlig tillämpning.  

 

Att föräldrar som söker uppehållstillstånd på grund av barn som de tidigare sammanbott med i 

hemlandet träffas av samma bestämmelser som anhöriga utöver kärnfamiljen gör förståelsen 

av kravet på särskilt beroendeförhållande svår och t.o.m. krystad. Författaren ifrågasätter om 

beroendeförhållandet mellan föräldrar och barn med framgång kan bedömas enligt samma 

parametrar som beroendeförhållandet mellan övriga anhöriga. För att komma till rätta med 

problematiken skulle föräldrar till minderåriga barn behöva omfattas av bestämmelsen om 

återförening med kärnfamiljen.  

 

Det särskilda beroendeförhållandet kan brytas genom ett ensidigt agerande av föräldrarna om 

inte bärande omständigheter föreligger. Som gällande rätt är utformad kan barn inte påverka 

beroendeförhållandet så att det bryts, medan föräldrar kan det. Barn kan inte heller läka det 

brutna beroendeförhållandet. Det faktum att föräldrar ensidigt kan påverka beroende-

förhållandet är inte märkligt. De är vuxna individer som förväntas ta ansvar för sina 

                                                
184 Prop. 1996/97:25 s. 113. 
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handlingar. Det orimliga är snarare att det får konsekvenser för barnen som inte kan påverka 

sina egna möjligheter till återförening med en förälder som agerat så att beroendeförhållandet 

brutits.  

 

Enligt gällande rätt är det svårt att se vilka omständigheter som skulle kunna vara bärande. Ett 

av tecknen på att ett särskilt beroendeförhållande föreligger är att de anhöriga svårligen ska 

kunna leva utan varandra vilket i sin tur i det närmsta betyder att de anhöriga inte ska kunna 

överleva utan varandra. En sådan tolkning av reglerna gör utrymmet för bärande omständlig-

heter otroligt litet och möjligheten till familjeåterförening likaså.  

 

I avsnitt 1.1.1 presenterades ett fall där en förälder tvingas välja mellan att låta sitt barn stanna 

kvar i hemlandet under svåra förhållanden eller ge sitt medgivande till att barnet bosätter sig i 

Sverige med sin andra förälder med följden att den i hemlandet varande föräldern själv aldrig 

kan återförenas med föräldern och barnet i Sverige. I dagsläget utgör inte en sådan situation 

bärande omständigheter varför författaren ställer sig frågande till om sådana verkligen finns. 

 

Problematiken är särskilt anmärkningsvärd när det är fråga om en förälder som inte kan 

återförenas med sitt barn och barnets andra förälder i Sverige. Den sökande föräldern kan inte 

komma till Sverige på grund av anknytning till barnet och den härvarande föräldern kan inte 

återvända till hemlandet på grund av skyddsbehov. Föräldern i hemlandet kan inte heller få 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till den andra föräldern. Detta på grund av att de 

bott tillsammans för kort tid i hemlandet, vilket innebär att deras relation är oetablerad och 

endast tidsbegränsat uppehållstillstånd aktualiseras. Föräldern i hemlandet saknar tillförlitligt 

pass p.g.a. situationen i hemlandet vilket krävs när tillfälligt uppehållstillstånd kommer i 

fråga. Då är familjeåterförening i praktiken utesluten vilket blir en verklighet för barnet – och 

barnets rätt till familjeåterförening åsidosätts. Barnet har som framkommit inga möjligheter 

att läka ett brutet beroendeförhållande.  

 

Utredningen har visat att barnets bästa är ett av intressena som ska vägas in i bedömningen av 

samtliga ärenden enligt utlänningslagen. Barnets bästa får i familjeåterföreningsärenden som 

huvudregel anses vara att återförenas med båda sina föräldrar. Inga närmare upplysningar 

finns avseende i vilka fall barnets bästa ska väga tyngre än andra intressen, så som intresset av 

en reglerad invandring. Enligt författarens mening är utgången i det fall som presenterats i 

avsnitt 1.1.1 inte till barnets bästa. Barnets möjlighet till återförening med båda sina föräldrar 
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hindras av en exceptionellt byråkratisk mekanism som omöjligen kan vara i linje med 

principen om barnets bästa.  

  

6. Avslutande kommentar 
 

Denna uppsats har visat att en del människor i praktiken undantas från rätten och/eller 

möjligheten till familjeåterförening. Kravet på styrkt identitet är omöjligt att uppfylla för den 

som inte kan skaffa fram tillförlitliga pass om de inte har gemensamma biologiska barn. 

Dessutom förefaller kravet på särskilt beroendeförhållande vara omöjligt att uppfylla för 

föräldrar som tidigare sammanlevt i hemlandet med sitt eller sina barn.  

 

Författaren är väl medveten om att helt öppna gränser mellan världens länder är en utopi. I en 

värld som förändras snabbt på grund av konflikter, klimatkatastrofer och sociala utmaningar 

måste dock rättssystemet anpassas för att inte konsekvenserna ska bli förödande för enskilda. 

I krigssituationer uppstår starka band mellan människor som inte är biologiska släktingar. 

Runt om i världen förändras synen på relationer och Sverige är ett föregångsland när det 

gäller att erkänna andra rättigheter än de konventionella. Ett exempel på det är att sambos 

likställs med makar i svensk lagstiftning. Men för att fullt ut leva upp till vårt rykte som 

föregångsland bör vi bli bättre på att anpassa oss efter de reella behov som människor runt om 

i världen möter. Att sambos från Somalia kan återförenas i Sverige löser förmodligen inte 

problemen för de stora grupperna på grund av de kulturella skillnaderna mellan synen på 

äktenskap i Sverige och i Somalia. Signalpolitik i all ära, men det hjälper föga utanför 

Sveriges gränser. En verklig framgång vore istället för dessa om medlemmar ur kärnfamiljen 

som idag inte omfattas av bevislättnadsregeln fick en förstärkt möjlighet till återförening 

genom t.ex. ett sänkt beviskrav avseende identitet.  

 

Familjeåterförening är inte den rättighet som främst värnas på den internationella arenan. 

Självklart är det viktigt att människors basala behov tillgodoses först och främst, att 

människor har tillgång till grundläggande förnödenheter; mat, vatten, liv och hälsa. Men om 

de avseende mänskliga rättigheter tongivande länderna på allvar menar att alla människor har 

lika värde, måste var och en få bära både grundläggande rättigheter och sociala rättigheter. 

Först när mänskliga rättigheter i praktiken gäller alla har vi lyckats.   
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