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Sammanfattning 
 
I skrivande stund är det en månad kvar till riksdagen ska fatta beslut om att anta 

regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, som ingår i prop. 2015/16:74.  Om lagen träder ikraft 

kommer det innebära en helomvändning i svensk asylpolitik där bland annat 

möjligheten för alternativt skyddsbehövande att återförenas med sin familj i Sverige 

åtstramas betydligt. Enligt den föreslagna lagen ska utgångspunkten vara att 

alternativt skyddsbehövande, vuxna som barn, inte har rätt till familjeåterförening i 

Sverige. Denna huvudregel kompletteras enligt förslaget med en ”ventil för 

familjeåterförening” som föreskriver att uppehållstillstånd för familjeåterförening ska 

ges om ett nekande skulle strida mot svenska konventionsåtaganden. Det lagförslag 

som lagts fram av regeringen har som uttalat syfte att minska antalet asylsökande i 

Sverige. Detta syfte ska uppfyllas genom att anpassa den svenska lagstiftningen till 

EU-rättslig och internationell miniminivå. Regeringens förslag saknar dock analys av 

vad en sådan miniminivå är och överlåter på rättstillämpande myndigheter att utreda 

frågan. 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om svensk rätt angående familjeåterförening 

för ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande stämmer överens med 

den internationella rätten. För att fylla detta syfte har en utredning gjorts av den 

svenska gällande rätten, det som förväntas bli svensk gällande rätt om lagen om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige träder ikraft 

den 20 juli 2016, EU-rätt samt relevant folkrätt.  Barns rätt till familjeliv erkänns i ett 

flertal folkrättsliga dokument om mänskliga rättigheter. Denna uppsats avgränsar sig 

till att utreda om ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande har rätt 

till familjeåterförening enligt Europakonventionen, barnkonventionen, internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella 

konventionen om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, flyktingkonventionen 

och Genèvekonventionerna.  

 

Uppsatsens slutsats är att det inte finns någon absolut rätt för ensamkommande barn 

att återförenas med sin familj, men att det i vissa fall kan vara nödvändigt att 

tillgodose familjeåterförening för att uppfylla svenska konventionsåtaganden. De 
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föreslagna inskärningarna av möjlighet till familjeåterförening för alternativt 

skyddsbehövande som ingår i regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar 

av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är i linje med folkrätten eftersom det 

föreskrivs en skyldighet att bevilja uppehållstillstånd för familjeåterförening om ett 

nekande skulle strida mot svenska konventionsåtaganden. En sådan generell 

hänvisning till internationell rätt är dock problematisk eftersom innebörden av en 

sådan skrivelse är mycket oklar vilket kommer resultera i sämre förutsägbarhet för 

enskilda asylsökande samt ställa höga krav på svenska myndigheter att tolka och 

tillämpa den internationella rätten.  

 

Efter en analys av barnkonventionen och Europakonventionen mot bakgrund av 

Wienkonventionen om traktaträtten och Europadomstolens praxis kan det enligt min 

bedömning finnas en rätt till familjeåterförening för ensamkommande barn som är 

alternativt skyddsbehövande. Vid en tolkning av barnkonventionen, sedd i sitt 

sammanhang och i ljuset av dess syfte och ändamål, är det som utgångspunkt 

förenligt med barnets bästa att leva tillsammans med sin familj. För att tillgodose 

barns rättigheter enligt barnkonventionen ska därför statsparter bevilja 

familjeåterförening om det inte av någon anledning strider mot barnets bästa i det 

enskilda fallet. Den svenska lagstiftningen bör därför utformas så att den som 

huvudregel tillgodoser familjeåterförening för barn som är alternativt 

skyddsbehövande. Enligt Europadomstolens praxis kan det i vissa fall strida mot 

Europakonventionens artikel 8 att inte bevilja familjeåterförening i en 

konventionsstat. Domstolen har utformat ett antal principer för bedömningen av om 

det finns en sådan positiv skyldighet som bland annat innebär att det ska göras en 

bedömning av vilket land sökanden har mest anknytning till och om det går att 

återförenas i hemlandet. Min slutsats är att det för barn som är alternativt 

skyddsbehövande aldrig borde anses möjligt att återförenas i hemlandet. 

Utgångspunkten bör därför vara att familjeåterförening ska ske i konventionsstaten. 
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Del 1  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. År 2014 

tvingades 59,5 miljoner människor lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. 

Av dessa var mer än hälften internflyktingar och ungefär en tredjedel flyktingar.1 

Hälften av alla flyktingar var barn, vilket är den högsta siffran sedan 2009.2 Av de 

nästan sextio miljoner människor som tvingades på flykt var det endast 1,8 miljoner 

som sökte asyl i ett annat land. 3 År 2015 sökte 70 384 barn asyl i Sverige, varav 35 

369 var ensamkommande.4 En förutsättning för att söka asyl i Sverige är att befinna 

sig i landet, men det finns i dagsläget inte någon möjlighet att beviljas visum i syfte 

att söka asyl. På grund av att utlänningslagens (2005:716)5 visumkrav är de lagliga 

vägarna till Sverige få.6  

 

Under hösten 2015 ökade antalet flyktingar som tog sig till Europa och Sverige 

drastiskt. Sverige var länge landet i norr som för många på flykt var slutdestinationen 

och en fristad. På grund av en oförmåga att inom Europeiska unionen (EU) komma 

överens om att dela flyktingmottagandet föreslog den svenska regeringen den 24 

november 2015 ett antal åtgärder som innebär en helomvändning i svensk 

asylpolitik. 7  Den 28 april 2016 presenterade regeringen ett förslag till lag om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.8 Lagen 

föreslås träda ikraft den 20 juli 2016 och kommer om den röstas igenom av riksdagen 

bland annat innebära en åtstramning av möjligheten för ensamkommande barn som 

                                                
1 UNHCR Global Trends 2014, s. 2.  
2 Ibid., s. 3. 
3 Ibid., s. 2.  
4 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2015, publicerad 2016-01-01 (senast besökt 2016-
05-15).  
5 Senast omtryckt SFS 2015:91. 
6 5 kap. 1 § och 3 kap. 4 § utlänningslagen. 
7 Regeringskansliet, Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande, 
publicerad 2015-11-24 (senast besökt 2016-01-20). 
8 Prop. 2015/16:174.  



 6 

har fått uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande att få återförenas 

med sin familj i Sverige. 9 

 

Eftersom en ansökan om familjeåterförening med en person som fått 

uppehållstillstånd i Sverige görs från hemlandet är det ett sätt för skyddsbehövande 

familjer att återförenas med en familjemedlem utan att riskera sina liv på en farlig 

resa. Det är en av få lagliga vägar till Sverige. Asylpolitik är i många fall en 

avvägning mellan skyddet för mänskliga rättigheter och staters rätt att bestämma vem 

som får resa in i och uppehålla sig inom deras territorium. När drastiska händelser i 

omvärlden inträffar kan stater behöva fatta kontroversiella beslut. Det är dock av allra 

högsta vikt att internationella förpliktelser till skydd för mänskliga rättigheter inte blir 

förbisedda av politiska skäl. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att utreda vad 

den internationella rätten säger om barns rätt till familjeåterförening.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Denna uppsats utreder och analyserar innebörden av bestämmelserna i svensk och 

internationell rätt som rör familjeåterförening för ensamkommande barn som är 

alternativt skyddsbehövande. Syftet med uppsatsen är att utreda om svensk rätt 

gällande familjeåterförening stämmer överens med Sveriges internationella 

förpliktelser.  

 

De huvudsakliga frågorna för uppsatsen är: 

- Finns det en rätt till familjeåterförening för ensamkommande barn som är 

alternativt skyddsbehövande? 

- Är den svenska rätten förenlig med den internationella rätten?  

 

För att besvara huvudfrågorna kommer följande delfrågor besvaras:  

- Hur regleras familjeåterförening i svensk lagstiftning?  

- Finns det en rätt till familjeåterförening enligt EU-rätten? 

- Finns det en rätt till familjeåterförening enligt Europakonventionen? 

- Finns det en rätt till familjeåterförening enligt barnkonventionen? 

- Finns det en rätt till familjeåterförening enligt andra folkrättsliga förpliktelser?  
                                                
9 Prop. 2015/16:174, s. 37 ff.  
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1.3 Metod 

 
Vid författandet av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Enligt denna 

metod identifieras relevanta källor genom rättskälleläran vilka sedan tillämpas för att 

fastställa gällande rätt. 10  De relevanta källorna för svensk rätt är lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.11 Eftersom uppsatsen även rör vad som förväntas 

bli gällande rätt har förarbetena till regeringens förslag till lag om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som ingår i prop. 

2015/16:174 studerats. Detta är intressant eftersom det för det fall förslaget går 

igenom kommer innebära stora förändringar i möjligheterna till familjeåterförening 

för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd som alternativt 

skyddsbehövande. Uppsatsen omfattar även till viss del Barnrättsutredningens 

betänkande Barnkonventionen blir svensk lag.12 Lagstiftningsprocessen i denna del är 

fortfarande i ett tidigt stadie, men ändå intressant att se i ljuset av förslaget till lag om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eftersom 

förslagen delvis träffar samma grupp av människor, nämligen ensamkommande barn 

som sökt asyl i Sverige.  

 

Förutom svenska rättskällor är även folkrättsliga rättskällor av betydelse för denna 

uppsats. Folkrättens källor identifieras i artikel 38 i stadgan för den Internationella 

domstolen.13 Nämnda artikel rättfärdigar internationella överenskommelser (traktat), 

internationell sedvänja och allmänna rättsgrundsatser som rättskällor samt rättsliga 

avgöranden och doktrin, såsom hjälpmedel, för fastställande av gällande rätt. FN:s 

konvention om barns rättigheter (barnkonventionen),14 internationella konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),15 internationella konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), 16  konventionen 

angående flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen) 17  och 

                                                
10 Sandgren, s. 43.  
11 Kleineman, Rättsdogmatisk Metod, i Korling & Zamboni (red.), s. 21. 
12 SOU 2016:19. 
13 Artikel 38, stadgan för den Internationella domstolen, SÖ 1946:1. 
14 FN:s konvention om barnets rättigheter, SÖ 1990:20.  
15 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, SÖ 1971:42.  
16 Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, SÖ 1971:41. 
17 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1954:55, 1961:33 och 1966:27 och protokoll 
angående flyktingars rättsliga ställning, SÖ 1967:45.   
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Genèvekonventionerna18 är traktat och exempel på källor som omfattas av artikel 38 i 

stadgan för den Internationella domstolen. Även Europakonventionen19 är en traktat 

och en relevant rättskälla. Enligt artikel 32 i Europakonventionen har 

Europadomstolen mandat att tolka Europakonventionen. Europadomstolens praxis har 

därför särskild betydelse vid tolkningen av Sveriges förpliktelser enligt 

Europakonventionen.  

 

En metodfråga av särskild betydelse för den här uppsatsen är i vilken mån 

barnrättskommitténs allmänna kommentarer, slutsatser av FN:s flyktingkommissariats 

(UNHCR) exekutivkommitté (ExCom), UNHCR:s kommentarer och uttalanden från 

andra konventionskommittéer kan tillmätas betydelse för tolkningen av traktat. För att 

utreda detta krävs en genomgång och analys av tolkningsreglerna i Wienkonventionen 

om traktaträtten som ratificerades av Sverige 1974 och trädde i kraft 1980.20  

 

Enligt artikel 31.1 i Wienkonventionen om traktaträtten ska en traktat tolkas ”ärligt i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedd i sitt 

sammanhang och mot bakgrund av dess ändamål och syfte”. De olika tolkningsmedel 

som anges i artikel 31.1 ska förstås genom en interaktiv tolkning snarare än en 

hierarkisk. 21  Den allmänna tolkningsregeln som anges i artikel 31.1 kan sägas 

innehålla tre olika tolkningsmetoder som ges samma vikt: en grammatisk-, en 

systematisk- och en teleologisk tolkningsmetod.22 Att en traktat ska tolkas ”ärligt” 

syftar till att förhindra att en tolkning leder till ett uppenbart orimligt eller oförnuftigt 

resultat. ”Den gängse meningen av traktatens uttryck” är som utgångspunkt den 

mening parterna hade när traktaten togs fram, om inte något annat kan visas.23 För att 

tolka den gängse meningen sedd i sitt sammanhang ingår förutom konventionstexten, 

preambeln och bilagor även vissa överenskommelser och dokument som accepterats 

                                                
18 Relevant för denna uppsats är fjärde Genèvekonvention den 12 augusti 1949 angående skydd för 
civilpersoner under krigstid, SÖ 1953:17, första tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i 
internationella väpnade konflikter, SÖ 1979:22 och andra tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i 
icke-internationella väpnade konflikter, SÖ 1979:23.    
19 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, SÖ 1952:35.  
20 Wienkonventionen om traktaträtten, SÖ 1975:1. 
21 Hathaway, s. 50. Se även Aust, s. 187.  
22 Bos, s. 145. Se även Aust, s. 234.  
23 Aust, s. 234 f.   
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av alla parter.24 Den gängse meningen representerar statsparternas gemensamma 

avsikter och kan därför komma att förändras över tid.25 Att den gängse meningen är 

relativ styrks av att artikel 31.3 i Wienkonventionen om traktaträtten anger att hänsyn 

ska tas till efterföljande överenskommelser och praxis. Vidare ska den gängse 

meningen av en traktats uttryck tolkas i ljuset av traktatens syfte och ändamål. Enligt 

Hathaway ska utgångspunkten för vad som är en traktats syfte och ändamål vara de 

historiska avsikterna, men att hänsyn också måste tas till nutidens sociala och rättsliga 

miljö för att försäkra att traktaten får en effektiv tillämpning.26 Strukturen av artikel 

31 innebär att både ordalydelsen och sammanhanget såväl som de supplementära 

tolkningsmedlen som anges i artikel 32 kan bidra till att fastställa vad som är syftet 

och ändamålet med en traktat.27 För att bekräfta en tolkning enligt artikel 31 i 

Wienkonventionen om traktaträtten eller om det råder oklarheter om hur en traktat ska 

tolkas kan förarbetena till traktaten och omständigheterna vid dess ingående användas 

som supplementära tolkningsmedel.28 Hur en eventuell rätt till familjeåterförening ska 

tolkas enligt de traktat som behandlas i uppsatsen kommer analyseras i slutet av 

respektive kapitel. Då kommer även frågan om vilken betydelse barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer, ExComs slutsatser, UNHCR:s kommentarer och andra 

relevanta konventionskommittéers uttalanden har som tolkningsmedel enligt 

Wienkonventionen om traktaträtten. 

 

En särskilt intressant metodfråga rör förhållandet mellan svensk och internationell 

rätt. Sverige tillämpar ett dualistiskt förhållningssätt till folkrättsliga förpliktelser. Det 

innebär att traktater måste införlivas i nationell lagstiftning för att bli direkt 

tillämpbara i nationella domstolar. Sverige har historiskt använt sig av tre olika 

metoder för att införliva traktat: transformering/normharmoni, inkorporering och 

fördragskonform tolkning. Med transformering menas att i den uträckning det är 

behövligt, löpande införa eller ändra svenska bestämmelser, så att de överensstämmer 

med traktatens krav. Normharmoni innebär att gällande rätt konstateras 

överensstämma med traktaten. Inkorporering betyder att traktattexten som sin helhet 

blir gällande som lag. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt 

                                                
24 Artikel 31.2 Wienkonventionen om traktaträtten. 
25 Villiger, s. 427. 
26 Hathaway, s. 55. 
27 Se Villiger, s. 428.  
28 Artikel 32 Wienkonventionen om traktaträtten. 



 10 

tolkas på ett sätt som är förenligt med svenska konventionsåtaganden. 29 Om en 

konflikt mellan en traktat och svensk lag uppstår ska rättstillämparen överväga om 

den svenska lagregeln kan ges det innehåll som anges i traktaten. Om det inte finns 

något sådant tolkningsutrymme måste rättstillämparen välja vilken lagregel som ska 

ges företräde. Denna bedömning kan göras med hjälp av allmänt erkända principer.30  

 

1.4 Avgränsningar 

 
Flyktingdefinitionen – det vill säga vem som är att anse som flykting – är en central 

fråga inom såväl svensk som internationell migrationsrätt som endast kort kommer 

beskrivas men inte analyseras inom ramen för uppsatsen. Enligt UNHCR är den som 

lämnat sitt land på grund av förföljelse eller krig att anse som flykting. I svensk 

lagstiftning görs dock en skillnad mellan de som flyr förföljelse (flyktingar) och de 

som flyr krig (alternativt skyddsbehövande). Eftersom en analys av 

flyktingdefinitionen inte är föremål för utredning i denna uppsats kommer inte 

ställning tas till om alternativt skyddsbehövande enligt den gängse meningen av 

flyktingkonventionens sammanhang, syfte och ändamål kan anses falla inom 

tillämpningsområdet för flyktingkonventionen.  

 

Uppsatsen behandlar inte heller vilka som innefattas av begreppet familj. Frågan om 

huruvida det kan sägas finnas en rätt till familjeåterförening begränsas till att omfatta 

de som enligt svensk lagstiftning får uppehållstillstånd på grund av att de är alternativt 

skyddsbehövande. Huruvida det finns någon rätt till familjeåterförening för de som i 

svensk lagstiftning kallas övrigt skyddsbehövande kommer inte att utredas, eftersom 

den kategorin av skyddsbehövande inte erkänns i internationell rätt.  

 

Uppsatsen utreder rätten till familjeåterförening som ett utflöde av rätten till respekt 

för familjelivet och principen om familjens enhet, inte grundat på rätten att röra sig 

fritt. Uppsatsen kommer inte heller utreda om svensk rätt är diskriminerande för 

alternativt skyddsbehövande.  

 

                                                
29 Bring, Monism och dualism i går och idag, i Stern & Österdahl (red.), s. 31.   
30 Prop. 1993/94:117, s. 38. Följande principer kan användas av rättstillämparen: lex posterior-
principen som innebär att yngre lag går före äldre lag och lex specialis som innebär att specialregel går 
före allmänt hållen bestämmelse. 
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En viktig avgränsning är att uppsatsen inte utreder om och när det får göras 

inskränkningar i rätten till familjeliv, utan endast om en sådan rätt de facto finner stöd 

i internationell rätt. Uppsatsen kommer således inte ta ställning till den viktiga frågan 

om när inskränkningar i rätten till familjeliv är tillåtna med stöd av artikel 8.2 i 

Europakonventionen.  

 

1.5 Disposition  

 
Uppsatsen har för att fylla sitt syfte delats upp i fyra delar. Efter den inledande delen 

följer del två som utreder den svenska gällande rätten samt förslaget på ändring av 

den svenska lagstiftningen gällande familjeåterförening. Tredje delen av uppsatsen 

kartlägger Sveriges internationella förpliktelser och är uppdelad i fem kapitel. I 

kapitel 3 behandlas relevant EU-rättslig lagstiftning angående familjeåterförening och 

i kapitel 4 utreds Europakonventionens krav på området. I kapitel 5 behandlas 

Sveriges skyldigheter enligt barnkonventionen och i kapitel 6 följer en genomgång av 

andra relevanta folkrättsliga förpliktelser. Varje kapitel avslutas med en analys av 

huruvida det finns någon rätt till familjeåterförening. I uppsatsens fjärde och 

avslutande del görs en sammanfattning av uppsatsen där frågan om det enligt den 

internationella rätten finns någon rätt till familjeåterförening för ensamkommande 

barn som är alternativt skyddsbehövande besvaras. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring de föreslagna reglerna om inskränkt rätt till familjeåterförening enligt 

regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige överensstämmelse med internationell rätt.  
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Del 2  

2. Svensk lagstiftning  

2.1 Utlänningslagen  

2.1.1 Kontext 

 
Enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen ska en person som lämnat sitt hemland av 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp 

anses som flykting, om personen inte kan eller vill begagna sig av hemlandets skydd. 

Med alternativt skyddsbehövande avses enligt 4 kap. 2 § samma lag en person som 

inte är flykting, men som vid ett återvändande till hemlandet riskerar en omänsklig 

eller förnedrande behandling eller att som civilperson löpa en allvarlig och personlig 

risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av väpnad konflikt. 

Flykting och alternativt skyddsbehövande som söker asyl i Sverige har rätt till 

uppehållstillstånd.31 Uppsatsen kommer fortsättningsvis behandla möjligheten för 

anhöriga till alternativt skyddsbehövande att få uppehållstillstånd för att återförenas i 

Sverige.   

 

Familjeåterförening innebär att familjemedlemmar som befinner sig i olika stater kan 

återförenas i ett land där någon av dem beviljats uppehållstillstånd. Möjligheten till 

uppehållstillstånd för anhörig till ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i 

Sverige regleras i 5 kap 3 § st. 1 p. 4 utlänningslagen. Punkten föreskriver en rätt för 

ett ensamkommande barn som är flykting eller alternativt skyddsbehövande att 

återförenas med sina föräldrar i Sverige. 

 

Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17-17 b §§, ges till  

(…) 

4. En utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan 

skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från sina föräldrar 

                                                
31 5 kap. 1 § utlänningslagen. Det finns i dagsläget även möjlighet att få uppehållstillstånd som övrigt 
skyddsbehövande och på grund av synnerligen ömmande omständigheter, 4 kap. 2a § och 5 kap. 6 § 
utlänningslagen.  
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eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller 

om barnet lämnats ensamt efter ankomsten. 

 

I 5 kap. 3 § st. 1 p. 5 utlänningslagen finns bestämmelser som syftar till 

familjesammanhållning, vilket inte ska blandas ihop med familjeåterförening. Av 

nämnda punkt följer bland annat att en förälder till ett barn som är flykting eller 

alternativt skyddsbehövande kan beviljas uppehållstillstånd om både barnet och 

föräldern befinner sig i Sverige och beslutet om förälderns uppehållstillstånd fattas i 

samband med barnets asylansökan.  

 

2005 års utlänningslags bestämmelser om familjeåterförening grundar sig på rådets 

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

(familjeåterföreningsdirektivet). 32  Till grund för bestämmelserna om 

familjesammanhållning ligger rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas 

som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd 

samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet 

(skyddsgrundsdirektivet)33 och Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/95/EU av 

den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för 

flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet).34 

 

2.1.2 Genomförandet av familjeåterföreningsdirektivet i svensk rätt 

 
Syftet med familjeåterföreningsdirektivet är att fastställa villkor för utövandet av 

rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en 

medlemsstat.35 I skälen framhålls att alla åtgärder avseende familjeåterförening bör 

stämma överens med den av folkrätten erkända skyldigheten att respektera 

                                                
32 EUT, L 251/12, 3.10.2003.  
33 EUT, L 304/12, 30.9.2004.  
34 EUT, L 337/9, 20.12.2011.  
35 Artikel 1 familjeåterföreningsdirektivet.  
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familjelivet 36  samt med de värden och principer som erkänns av EU:s 

medlemsstater. 37  I fördraget om Europeiska unionen (FEU) definieras unionens 

gemensamma värden som respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.38 Rättigheterna som erkänns i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan)39 

och Europakonventionen gäller som allmänna principer vid all tillämpning och 

implementering av unionsrätt. 40  Vid implementeringen av 

familjeåterföreningsdirektivet ska dessa värden och principer i synnerhet respekteras 

beträffande barns rättigheter. 41  Skälen till direktivet framhåller betydelsen av 

familjeåterförening som en viktig faktor för integrationen i ett nytt samhälle42 och att 

flyktingars rätt till familjeåterförening är skyddsvärd eftersom flyktingar saknar 

möjlighet att leva ett normalt familjeliv i hemlandet.43 Direktivet innehåller både 

obligatoriska och fakultativa bestämmelser och föreskriver som minimikrav att 

medlemsstaterna ska bevilja uppehållstillstånd för kärnfamiljen till ensamkommande 

barn som är flyktingar.44  Alternativt skyddsbehövande undantas från direktivets 

tillämpningsområde.45 Direktivet påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att anta 

eller bibehålla förmånligare bestämmelser. 46  Sverige gick vid införlivandet av 

familjeåterföreningsdirektivet längre än minimikraven och medgav rätt till 

familjeåterförening även för barn som är alternativt skyddsbehövande. 

Migrationsverket var kritiskt till att låta fler än flyktingar ha rätt till 

familjeåterförening eftersom en sådan reglering riskerar att sända signaler som leder 

till att fler barn skickas iväg till Sverige. Regeringen avfärdade Migrationsverkets 

kritik utan någon närmare förklaring.47 Flera remissinstanser var av en annan åsikt än 

Migrationsverket och menade att rätten till familjeåterförening borde gälla alla barn, 

även de som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl, förutsatt att återförening inte 

                                                
36 Skäl 2 familjeåterföreningsdirektivet. 
37 Skäl 11 familjeåterföreningsdirektivet. 
38 Artikel 2 FEU. 
39 EUT, C 83/389, 30.3.2010.  
40 Artikel 6 FEU. 
41 Skäl 11 familjeåterföreningsdirektivet. 
42 Skäl 4 familjeåterföreningsdirektivet. 
43 Skäl 8 familjeåterföreningsdirektivet.  
44 Prop. 2005/06:72, s. 25 f.  
45 Artikel 3.2 familjeåterföreningsdirektivet. 
46 Prop. 2005/06:72, s. 25.  
47 Ibid., s. 46. 
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kan ske i hemlandet. 48  Regeringens motivering till varför möjligheten till 

familjeåterförening inte utvidgades till att gälla även dessa barn var att grunden 

”humanitära skäl” skulle ersättas med uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen 

ömmande omständigheter”49 och att uppehållstillstånd i de fallen oftast beviljas på 

grund av att det inte går att spåra några föräldrar i hemlandet. Eftersom det då inte 

finns något skyddsbehov i utlänningslagens mening får en individuell bedömning ske 

med utgångspunkt i att återföreningen ska ske i det land där den största delen av 

familjen vistas. Prövningen ska dock alltid göras utifrån vad som är barnets bästa. 50  

 

2.1.3 Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet i svensk 

rätt 

 
Genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och Europaparlamentet och rådets direktiv 

2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och 

återkalla internationellt skydd (asylprocedurdirektivet)51 föranledde ingen ändring i 5 

kap. 3 § st. 1 p. 4 utlänningslagen. Däremot slogs principen om familjens enhet fast 

som en grundprincip i flyktingrätten som Sverige måste respektera.52 Artikel 23 i 

skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser om sammanhållning av familjer som 

befinner sig i samma medlemsstat.53 Principen om familjens enhet har ansetts gälla 

även alternativt skyddsbehövande men inte innefatta någon absolut rätt till 

uppehållstillstånd för varken flyktingar eller alternativt skyddsbehövande.54  

 

2.1.4 Genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet i svensk rätt 

 
Syftet med det omarbetade skyddsgrundsdirektivet55 är att åstadkomma en ökad 

harmonisering av grunderna för skydd och skyddets innehåll inom EU.56 I skälen 

anges att personer som innehar status som alternativt skyddsbehövande bör beviljas 

                                                
48 Ibid., s. 44.  
49 5 kap. 6 § utlänningslagen.  
50 Prop. 2005/06:72 s. 46.  
51 EUT, L 180/60, 29.6.2013.  
52 Prop. 2009/10:31, s. 74.  
53 Ibid., s. 145.  
54 Ibid., s. 74. 
55 EUT, L 337/9, 20.12.2011.  
56 Artikel 1 det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. 
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samma rättigheter och förmåner som flyktingar. 57  Genomförandet i svensk rätt 

innebar bland annat att vissa skillnader mellan flyktingar och alternativt 

skyddsbehövande togs bort. Bestämmelserna om längden på uppehållstillstånd för 

anhöriga till flyktingar respektive alternativt skyddsbehövande blev de samma. 

Argumentet som fördes fram var att ”det är en rimlig ordning att det inte görs någon 

skillnad i fråga om familjemedlemmarna till flyktingar respektive alternativt 

skyddsbehövande”. 58  Av detta och implementeringen av 

familjeåterföreningsdirektivet kan slutsatsen dras att den svenska hållningen till 

rättigheter för människor på flykt historiskt varit att det inte ska göras någon skillnad 

mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Sverige har gått längre än de 

minimibestämmelser som ålagts medlemsstaterna enligt direktiven och vidtagit aktiva 

åtgärder för att säkerställa ett jämlikt skydd. En slutsats som kan dras av detta är att 

flyktingar och alternativt skyddsbehövande ansetts vara lika skyddsvärda.  

 

Precis som i skyddsgrundsdirektivet gäller det omarbetade skyddsgrundsdirektivets 

bestämmelser om rätten till familjeliv endast familjer som befinner sig i samma 

medlemsstat. 59  Genomförandet av direktivet innebar att 5 kap. 3 § st. 1 p. 5 

utlänningslagen, som syftar till familjesammanhållning, infördes.60 För frågan om 

familjeåterförening hänvisades till familjeåterföreningsdirektivet.61 Det kan noteras 

att de EU-rättsliga bestämmelserna om familjesammanhållning gäller för både 

flyktingar och alternativt skyddsbehövande medan bestämmelserna om 

familjeåterförening endast gäller flyktingar.  

 

2.2 Förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige  

2.2.1 Kontext    

 
Under hösten 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige drastiskt. För att det svenska 

asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner ska kunna hantera situationen är 

det enligt regeringen nödvändigt att vidta ett antal åtgärder. En av dessa åtgärder är att 

                                                
57 Skäl 39 det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.  
58 Prop. 2013/14:248, s. 49. 
59 Artikel 23 det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. 
60 Prop. 2013/14:248, s. 46 f.  
61 Ibid., s. 49.  
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införa en tillfällig anpassning av svensk lagstiftning till EU-rättslig och internationell 

miniminivå, i syfte att minska antalet asylansökande till Sverige.62  

 

2.2.2 Utkastet till lagrådsremiss 

 
Den 11 februari 2016 publicerades ett utkast till lagrådsremiss om begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige innehållande bland annat ett förslag till 

lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Enligt 8 § i utkastet till förslag till lag om begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige ska uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § st. 1 p. 4 

utlänningslagen inte beviljas om anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande 

som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 § i förslaget. Skälet till 

inskränkningen är att alternativt skyddsbehövande är undantagna från 

familjeåterföreningsdirektivets tillämpningsområde.63 Regeringen uppmärksammar att 

förslaget kommer innebära lägre förutsägbarhet för asylsökande och att åtstramningen 

av möjligheten till familjeåterförening riskerar att motverka integrationen, särskilt för 

barn.64 Regeringen menar dock att den aktuella situationen utgör ett hot mot allmän 

ordning och inre säkerhet då det svenska asylsystemet såväl som andra centrala 

samhällsfunktioner utsätts för en mycket stor belastning.65  

 

2.2.3 Remissinstansernas kritik 

 
Utkastet till lagrådsremiss bemöttes av en massiv kritik från samtliga remissinstanser. 

Rädda Barnen, Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och UNICEF avstyrkte 

regeringens förslag om att ta bort rätten till familjeåterförening för ensamkommande 

barn. Andra remissinstanser framförde synpunkter på att utkastet till lagrådsremiss 

saknar analys av om förslaget överensstämmer med EU-rätten och Sveriges 

konventionsåtaganden.66 Flertalet remissinstanser efterfrågade utförligare analys av 

innebörden av svenska internationella åtaganden angående familjeåterförening.67  

                                                
62 Ibid., s. 22.  
63 Utkast till lagrådsremiss, Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 31. 
64 Ibid., s. 40. 
65 Ibid., s. 18. 
66 Prop. 2015/16:174, s. 37. 
67 Ibid., s. 49 f.  
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2.2.4 Lagrådsremissen och lagrådets yttrande 

 
Den 7 april 2016 presenterades en ny lagrådsremiss innefattande några ändringar, 

bland annat beträffande rätten till familjeåterförening. I lagrådsremissen föreslås att 

det enligt 13 § i förslaget till lag om begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige ska införas en ”ventil för familjeåterförening” som 

innebär att uppehållstillstånd för familjeåterförening får beviljas om ett nekande 

skulle strida mot Sveriges konventionsåtaganden. I lagrådsremissen anför regeringen 

att syftet med lagförslaget är att anpassa den svenska lagstiftningen till internationell 

miniminivå,68 till skillnad från i utkastet där syftet med förslaget sades vara en 

anpassning till EU:s miniminivå.69  

 

Lagrådet framför i sitt remissvar kritik mot förslagets brist på underbyggda slutsatser 

och analys. Kritiken riktar sig bland annat mot det faktum att regeringens argument 

att anpassa den svenska lagstiftningen till internationell miniminivå inte grundas på 

någon analys kring vad en sådan miniminivå innebär. 70 Lagrådet påpekar att det 

visserligen är svårt för lagstiftaren att fastställa vad internationell miniminivå är, men 

att det är ännu svårare för asylsökande, Migrationsverket och migrationsdomstolarna 

att bedöma i de enskilda fallen. Mot bakgrund av remissinstansernas kritik och den 

bristande rättsutredningen av internationell mininivå gällande rätten till 

familjeåterförening ifrågasätter lagrådet lämpligheten av ”ventilen för 

familjeåterförening”, trots att det endast föreslås vara en tillfällig bestämmelse.71  

 

2.2.5 Propositionen  

 
Propositionen men det slutliga lagförslaget publicerades den 28 april 2016. Lagen om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreslås 

träda ikraft den 20 juli 2016 och gälla tre år framåt. Inskränkningen i rätten till 

familjeåterförening kommer att gälla för alla alternativt skyddsbehövande som fått sin 

ansökan registrerad hos Migrationsverket efter den 24 november 2015 och som 

                                                
68 Lagrådsremiss, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 1.  
69 Utkast till lagrådsremiss, Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 1. 
70 Lagrådsremiss, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 154.  
71 Ibid., s. 159.  
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beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar 

av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  

 

I propositionen förs ett något utförligare resonemang kring EU:s miniminivå än i 

lagrådsremissen. Regeringen anför att stater är skyldiga att göra familjeåterförening 

möjlig om ett nekande skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen och artikel 7 i 

rättighetsstadgan men att en sådan rättighet kan inskränkas om det är proportionerligt 

och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Enligt regeringen är en tillfällig 

inskränkning av rätten till familjeåterförening proportionerlig med hänsyn till de 

påfrestningar som centrala samhällsfunktioner utsatts och kommer att utsättas för med 

anledning av den ökande invandringen till Sverige. För att försäkra att det inte i 

enskilda fall ändå kan strida mot svenska konventionsåtaganden att inte bevilja 

familjeåterförening föreslås en ”ventil för familjeåterförening”, som innebär att en rätt 

till familjeåterförening kan beviljas i vissa fall.72  

 

13 § Om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon annan 

grund, ska ett sådant tillstånd beviljas en utlänning som inte befinner sig i Sverige om 

ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande. 

 

Till skillnad från i utkastet till lagrådsremiss utformas ”ventilen för 

familjeåterförening” som en obligatorisk bestämmelse istället för fakultativ eftersom 

att det enligt regeringen inte finns något utrymme för att neka uppehållstillstånd om 

det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Angående vägledning för 

bedömningen av ”ventilen för familjeåterförening” anges att bland annat relationen 

mellan familjemedlemmarna och anknytningspersonens rätt till familjeåterförening 

ska beaktas.73 Det kan konstateras att regeringen använder begreppet ”internationella 

konventionsåtaganden” och ”internationell miniminivå” men resonerar inte kring 

miniminivån enligt andra internationella åtaganden än de enligt rättighetsstadgan och 

Europakonventionen. 

 

                                                
72 Prop. 2015/16:174, s. 43.  
73 Prop. 2015/16:174, s. 55. 
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2.3 Barnkonventionen som svensk lag 

 
Sverige har sedan ratificeringen av barnkonventionen 1990 använt normharmoni och 

transformering som metod för att införliva barnkonventionen i svensk rätt. 74 Den 28 

mars 2013 tillsatte regeringen en utredning för att kartlägga hur barnkonventionen 

tillgodoses i svensk rätt.75 Den 19 februari 2015 utökades utredningens uppdrag till att 

även innefatta att lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen i 

svensk rätt samt att kartlägga om den svenska rättstillämpningen inom särskilt 

angelägna områden är i linje med barnkonventionen.76 Eftersom uppdraget bara 

omfattade kartläggning av den svenska rättstillämpningen har områden där det saknas 

lagstiftning ansetts falla utanför uppdraget. Barn i migrationsprocessen befinner sig i 

en särskilt utsatt situation som påverkas mycket av myndighetsbeslut, varför det 

området identifierats som ett särskilt angeläget område för utredningen.77 Den 11 

mars 2016 överlämnades Barnrättsutredningens betänkande med förslag till lag om 

inkorporering av barnkonventionen tillsammans med en rad åtgärder för att stärka 

barns rättigheter i svensk rätt.78  

 

Utredningen har i sin analys särskilt studerat tillämpningen av barnkonventionens fyra 

grundprinciper och barnrättskommittés tolkningar som kommer till uttryck i dess 

allmänna kommentarer. 79  Utöver barnkonventionens grundprinciper uttrycker 

utredningen att artikel 22 i barnkonventionen är särskilt intressant eftersom den berör 

rättigheter som specifikt tillkommer asylsökande barn. Utredningen menar också att 

artikel 22 bör ses i ett sammanhang med artiklarna 9, 10, 20 och 39.80 Utredningen 

konstaterar att barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i 

migrationsprocessen och föreslår bland annat att utlänningslagens regler om principen 

om barnets bästa ska vara tydligare kopplade till barnkonventionen.81  

 

                                                
74 Utöver normharmoni och transformering genom lagstiftningsåtgärder har regeringen genomfört 
riktade åtgärder mot kommuner, landsting och statliga myndigheter, bl. a. en strategi för att stärka 
barns rättigheter vilken omfattar ett antal principer. En av principerna är att all lagstiftning som rör 
barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen, se prop. 2009/10:232, s. 11 f. 
75 Dir. 2013:35. 
76 Dir. 2015:17. 
77 SOU 2016:19, s. 20. 
78 SOU 2016:19. Författningsförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
79 Ibid., s. 19 f. Barnkonventionens fyra grundprinciper kommer redogöras för i kapitel 5.2 nedan. 
80 Ibid., s. 151. 
81 Ibid., s. 44. 



 21 

Utredningen konstaterar att barn som söker asyl är särskilt utsatta vilket gör att ett 

effektivt skydd för de mänskliga rättigheterna är ännu viktigare. Detta ställer krav på 

beslutsfattare att ha kunskap om barns rättigheter. Migrationsprocessen omfattar tiden 

från det att den asylsökande anländer till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd 

tills det att personen lämnat landet eller beviljats uppehållstillstånd.82 Utredningen 

kartlägger inte situationen för barn som redan har fått uppehållstillstånd och därför 

inte frågan om rätten till familjeåterförening. Trots detta är utredningens 

överväganden av betydelse för implementeringen av principen om barnets bästa som 

ska beaktas även vid ansökningar om familjeåterförening. 

 

2.4 Sammanfattning: Hur regleras familjeåterförening i svensk rätt? 

 
Enligt 5 kap. 3 § st. 1 p. 4 utlänningslagen finns det en rätt för ensamkommande barn 

som är alternativt skyddsbehövande att återförenas med sina föräldrar i Sverige. 

Bestämmelsen grundar sig på familjeåterföreningsdirektivet men går längre än 

miniminivån eftersom direktivet inte omfattar alternativt skyddsbehövande.  

 

Om regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige antas av riksdagen och träder ikraft den 20 juli 2016, 

enligt vad som anges i prop. 2015/16:174, kommer rätten för ensamkommande barn 

att återförenas med sina föräldrar inskränkas avsevärt. Förslaget innebär att 

utgångspunkten kommer bli att alternativt skyddsbehövande, såväl barn som vuxna, 

inte har någon rätt till familjeåterförening. Detta har kombinerats med en ”ventil för 

familjeåterförening” som innebär att uppehållstånd för familjeåterförening ska 

beviljas om ett nekande skulle stå i strid med svenska konventionsåtaganden som 

införlivats i svensk rätt. Av betydelse för en sådan bedömning är 

Europakonventionen, barnkonventionen, ICCPR, ICESCR, flyktingkonventionen 

samt Genèvekonventionerna. Vilken rätt nämnda traktater ger till familjeåterförening 

kommer redogöras för i nästa del av denna uppsats. 

  

                                                
82 Ibid., s. 149 f. 
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Del 3 

3. EU-rätt 

3.1 Kontext 

 
Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. EU-rätten står över den svenska 

nationella rätten normhierarkiskt och har därför företräde vid en normkonflikt.83  

Samarbetet i EU har med tiden utvidgats från att främst handla om handelssamarbete 

till att omfatta bland annat valutasamarbete, säkerhetspolitik, socialpolitik och 

mänskliga rättigheter.84   

 

EU-rätten utgörs av primärrätt, sekundärrätt och allmänna rättsprinciper. I 

primärrätten ingår FEU, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och 

rättighetsstadgan som alla har samma rättsliga värde. 85 Primärrätten är den högsta 

nivån av EU:s normhierarki och utgör ramen och grundprinciperna för EU-rätten.86 

Sekundärrätten utgörs av den lagstiftning som utformas av EU:s institutioner i form 

av förordningar, direktiv och beslut. När EU:s rättsakter har publicerats i Europeiska 

unionens officiella tidning (EUT) får de bindande verkan för medlemsstaterna som då 

är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder för att utforma den nationella 

lagstiftningen i förenlighet med unionsrätten.87 Allmänna rättsprinciper är normer av 

mer generell karaktär som främst utvecklats genom EU-domstolens praxis och till viss 

del kodifierats i fördragen.88  

 

EU:s skydd för de mänskliga rättigheterna stadgas i artikel 6 FEU och kan sägas stå 

på tre ben: rättighetsstadgan, Europakonventionen och medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner. Av intresse för denna uppsats är EU:s 

skydd för rätten till familjeliv enligt rättighetsstadgan, som har ställning som 

primärrätt samt Europakonventionen, som är en EU-rättslig allmän rättsprincip.89  

 

                                                
83 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 19.  
84 Ibid., s. 29.  
85 Artiklarna 1.3 FEU, 1.2 FEUF och 6.1 FEU. 
86 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 48 och 54. 
87 Artiklarna 297 och 291.1 FEUF. 
88 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 139 f.  
89 Artikel 6 FEU.  
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3.2 Rättighetsstadgan och Europakonventionen 

 
Rättighetsstadgan är tillämplig när EU:s institutioner och medlemsstater tillämpar 

unionsrätt.90 Detta innebär att institutionernas lagstiftning, som till exempel direktiv, 

måste vara förenlig med rättighetsstadgan. EU:s medlemsstater måste i sin tur 

tillförsäkra att införlivandet av direktiv och tillämpningen av unionsrätt är i linje med 

rättighetsstadgan.91 Av detta följer att tillämpningen såväl som utformningen av 

utlänningslagen, som bland annat grundar sig på familjeåterföreningsdirektivet, måste 

ske i enlighet med rättighetsstadgan.   

 

Rättighetsstadgan får aldrig tolkas på ett sätt som ger ett sämre skydd än 

Europakonventionen eller annan internationell rätt som unionen eller samtliga 

medlemsländer är bundna av.92  I artikel 52.3 i rättighetsstadgan uttrycks emellertid 

att en tolkning får ge ett starkare skydd än det i Europakonventionen. Eftersom 

rättigheterna i rättighetsstadgan har status som primärrätt kan de tillämpas omedelbart 

enligt principen om direkt effekt.93 Artikel 9 i rättighetsstadgan ger ett skydd för 

familjelivet, vilket ska tolkas vara minst lika starkt som det enligt artikel 8 i 

Europakonventionen. Artikel 24 i rättighetsstadgan ger ett specifikt skydd för barns 

rättigheter och stadgar att barn har rätt till det skydd och omvårdnad som behövs samt 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barn har 

rätt till personlig kontakt med sina föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa. 

Europakonventionen har ett bredare tillämpningsområde än rättighetsstadgan eftersom 

den inte begränsas av EU-rättens tillämpningsområde utan ger skydd för alla 

människor inom en medlemsstats jurisdiktion.94  

 

3.3 EU-domstolen praxis 

 
Europeiska unionens domstols (EU-domstolen) roll är att säkerställa att unionsrätten 

tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater och att granska lagenligheten 

                                                
90 Artikel 51.1 rättighetsstadgan.  
91 Se t.ex. mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, 2013, publicerad i den elektroniska 
rättsfallssamlingen.  
92 Artikel 53 rättighetsstadgan.  
93 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 146.  
94 Artikel 1 Europakonventionen. Jag behandlar Europakonventionen nedan i kapitel 4. 
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av den lagstiftning som antas av EU:s institutioner. 95  Domstolen har exklusiv 

behörighet att ogiltigförklara rättsakter som antagits av Europaparlamentet och 

Europeiska rådet. Talan om ogiltigförklaring av en rättsakt kan väckas av en 

medlemsstat, Europaparlamentet, Europeiska rådet eller Europeiska kommissionen 

och i vissa fall av en privatperson. Talan måste väckas inom två månader från att 

åtgärden offentliggjordes eller från att sökanden fått kännedom om den.96 Det finns en 

presumtion för att rättsakter som antagits av en av unionens institutioner är förenliga 

med primärrätten och har därför rättsverkan så länge de inte ogiltigförklarats av EU-

domstolen.97 

 

EU-domstolen har prövat några delar av familjeåterföreningsdirektivets förenlighet 

med Europakonventionen.98 Målet föranleddes av Europaparlamentets ansökan om att 

ogiltigförklara artikel 4.1 sista stycket, artikel 4.6 och artikel 8, vilka de ansåg strida 

mot bland annat rätten till familjeliv enligt artikel 8 och icke-diskriminering enligt 

artikel 14 i Europakonventionen. Familjeåterföreningsdirektivets artiklar som var 

föremål för prövning ger medlemsstaterna en möjlighet att ställa vissa krav på 

sökanden angående integration, ålder och på anknytningspersonens lagliga vistelse i 

medlemsstaten. EU-domstolen ansåg inte att familjeåterföreningsdirektivet stred mot 

artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen. 

 

I EU-domstolens praxis har rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 

i vissa fall tolkats inkludera en rätt till familjeåterförening. Domstolen har konstaterat 

att det visserligen inte följer av Europakonventionen att statsparter måste bevilja 

inresa eller uppehälle för utlänningar, men att det i vissa fall kan vara i strid med 

artikel 8 i Europakonventionen att utestänga en person från en konventionsstat där 

hens anhöriga bor. Rätten till familjeåterförening kan dock inskränkas om det är 

stadgat i lag och görs i enlighet med något av de legitima syften som anges i artikel 

8.2 i Europakonventionen.99   

                                                
95 Artikel 19.1 FEU.  
96 Artikel 263 FEUF. 
97 Se mål C-362/14, Schrems v. Data Protection Commissioner, 2015, ännu ej publicerad, p. 52 och 
mål C-475/01, kommissionen mot Grekland, REG, 2004, s. I-08923, p. 18. 
98 Mål C-540/03, parlamentet mot rådet, REG, 2006, s. I-05769. 
99 Mål C-60/00, Carpenter v. Secretary of State for the Home Department, REG, 2002, s. I-06279, p. 43 
och mål C-109/01, Akrich v. Secretary of State for the Home Department, REG, 2003, s. I-09607, p. 
59. Jag behandlar familjeåterförening enligt Europakonventionen i kapitel 4.  



 25 

 

3.4 Sammanfattning: Finns det en rätt till familjeåterförening enligt EU-rätten? 

 
För att svara på frågan om det finns någon rätt till familjeåterförening enligt EU-rätten 

måste en utredning av huruvida det finns någon rätt till familjeåterförening enligt 

Europakonventionen göras. Rättighetsstadgan har status som primärrätt och ska ge ett 

skydd för familjeliv som är minst lika starkt som det som föreskrivs i 

Europakonventionen. Tolkningen av EU-rättens miniminivå är därför beroende av en 

tolkning av Europakonventionen. Som redogjorts för ovan finns det en presumtion för 

att all sekundärrätt är förenlig med primärrätten. En rättsakt kan endast förklaras 

oförenlig med Europakonventionen om den ogiltigförklaras av EU-domstolen. Trots 

förbudet för medlemsstater att själva underkänna en rättsakt är det viktigt att alla 

internationella åtaganden tas med i bedömningen av vad som är internationell 

miniminivå. Det är en förenklad syn att hävda att EU:s miniminivå är det som stadgas 

i ett direktiv, till exempel familjeåterföreningsdirektivet. 

Familjeåterföreningsdirektivet undantar alternativt skyddsbehövande från 

tillämpningsområdet, men det behöver inte betyda att människor med subsidiär 

skyddsstatus inte har någon rätt till familjeåterförening enligt unionsrätten. 

Miniminivån för alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeliv regleras inte bara i 

familjeåterföreningsdirektivet. EU:s medlemsstater måste göra en bredare bedömning 

än så och bland annat inkludera en analys av Europakonventionens miniminivå.  

 

4. Europakonventionen   

4.1 Kontext 

 
Efter andra världskriget bildade europeiska stater Europarådet för att genom 

gemensamma institutioner utforma samarbeten och förebygga krig.100 Inom ramen för 

Europarådet utarbetades Europakonventionen som undertecknades av Sverige den 28 

november 1950 och ratificerades den 4 februari 1952.101 Sverige godkände dock inte 

Europadomstolens kompetens förrän 1966.102  

                                                
100 Cameron, s. 31. 
101 Svensk gällande rätt ansågs då överensstämma med konventionens krav (normharmoni), se prop. 
1951:165, s. 11. 
102 Prop. 1993/94:117, s. 11. Först erkändes Europadomstolens jurisdiktion i fem-års perioder, i 
samband med inkorporeringen erkändes den utan begränsning i tid, se prop. 1993/94:117, s. 46. 
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Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 103  För att ytterligare markera konventionens betydelse 

infördes även en bestämmelse i 2 kap. 23 § regeringsformen (1974:152)104 om att lag 

eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Europakonventionen. 

Bestämmelsen i regeringsformen infördes för att ge domstolar och myndigheter 

möjlighet att tillämpa bestämmelserna om lagprövning och underlåta att tillämpa 

lagar som står i strid med konventionen. 105  Detta innebär dock inte att 

Europakonventionen har ställning som grundlag i svensk rätt. Om en normkonflikt 

mellan konventionen och svensk lag uppstår, och den inte är av sådan karaktär att 

lagprövningsbestämmelsen träder in, ska konflikten lösas genom lagtolkning eller 

med rättstillämpningsmetoder, till exempel principen om fördragskonform 

tolkning.106 Förarbetena till inkorporeringen slår fast att en eventuell normkonflikt 

mellan svensk rätt och Europakonventionen ska lösas av domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna från fall till fall. Utöver det har lagstiftaren ett ansvar att 

kontinuerligt bedöma den nationella rättens överensstämmelse med konventionen.107 

 

Europadomstolen har flera gånger funnit att artikel 1 i Europakonventionen ålägger 

statsparterna en skyldighet att aktivt arbeta för att rättigheterna i konventionen 

erkänns för alla människor som befinner sig inom statens jurisdiktion. 108 

Europadomstolen tillämpar en dynamisk metod för tolkningen av konventionen, 

vilket innebär att rättigheterna kan komma att utvecklas med tiden.109 Vad som krävs 

för att uppfylla skyldigheten att tillgodose konventionens rättigheter kan där med 

utvecklas och förändras i takt med att Europadomstolen rättsbildar.110 Ett tydligt 

exempel på detta är bedömningen av rätten till familjeliv för migranter och deras 

familjer. Nationella domstolar måste enligt artikel 4 i Europakonventionen rätta sig 
                                                
103 Senast omtryckt SFS 2010:239. 
104 Senast omtryckt SFS 1994:1484. 
105 Prop. 1993/94:117, s. 36.   
106 Ibid., s. 37.  
107 Prop. 1993/94:117, s. 38. 
108 Kilkelly, s. 11.  
109 ’The living instrument doctrine’ har arbetats fram i praxis och innebär att Europakonventionen är ett 
levande instrument som ska tolkas dynamiskt. Detta innebär att innebörden av Europakonventionens 
skydd kan utvecklas med tiden, se t.ex. Tyrer mot Storbritannien, 25 april, 1978, Series A No. 26, p. 31 
och Selmouni v. Frankrike [GC], no. 25803/94, ECHR 1999-V, p. 101. 
110 Cameron, s. 44.  
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efter Europadomstolens domar i mål där de varit part. Om Europadomstolen finner att 

svensk lagstiftning eller tillämpning står i strid med konventionen förväntas Sverige 

ändra sin lagstiftning.111 

 

4.2 Rätten till familj- och privatliv 

 
Europakonventionen föreskriver ingen absolut skyldighet för statsparter att medge 

utlänningars inresa eller vistelse i landet. Utgångspunkten är att varje stat är suverän 

och bestämmer över sina egna gränser och territorium. Varje stat får fritt reglera den 

nationella migrationsrätten, så länge den inte står i strid med EU-rätt eller statens 

folkrättsliga åtaganden. Enligt artikel 8 i Europakonventionen finns det enligt praxis i 

vissa fall både en negativ skyldighet att avstå från att ingripa i familjelivet genom att 

till exempel utvisa en person och en positiv skyldighet att till exempel bevilja inträde i 

landet för familjeåterförening. 112  Europarådet har rekommenderat att rätten till 

familjeåterförening ska erkännas för både flyktingar och människor med alternativ 

skyddsstatus.113 

 

4.3 Europadomstolens praxis 

 
Skyddet enligt Europakonventionen för migranter och deras familjers rätt till 

familjeliv har utvecklats med åren. I X och Y mot Liechtenstein slog Europarådets 

kommission för de mänskliga rättigheterna114 fast att artikel 8 i Europakonventionen 

inte gällde för migranter.115  Praxis har dock utvecklats sedan dess och det finns nu 

flertalet rättsfall som behandlar rätten till familjeåterförening för migranter, inklusive 

migranter med skyddsskäl.116  

 

                                                
111 Bernitz & Kjellgren, Introduktion till EU, s. 138.  
112 Se bl.a. Gül v. Switzerland, 19 February 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I, p. 38, 
Sen v. the Netherlands, no. 31465/96, 21 December 2001, p. 31 och Mål C-540/03, parlamentet mot 
rådet, REG, 2006, s. I-05769, p. 54.  
113 Europarådets rekommendation (1999) 23. 
114 Europakommissionen hade mellan åren 1952-1999 till uppgift att granska anmälningar om 
kränkningar av Europakonventionen. Genom Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 11 (CETS nr 
155) som trädde ikraft 1 november 1998 ersattes kommissionen med Europadomstolen.  
115 European Commission on Human Rights, Decision of 14 July 1977, No 7289/75 & 7349/75, X and 
Y v Liechtenstein, Decisions and Reports, vol. 9 (1978) 57, 74–5.  
116 Se Thym, s. 95 f. Även Roagna, s. 81. 
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Abdulazaiz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien117 var det första målet i 

Europadomstolen som behandlade familjeåterförening. Målet rörde tre kvinnor 

bosatta i Storbritannien som klagade till domstolen för att deras män inte beviljades 

uppehållstillstånd. De menade att beslutet att inte låta dem återförenas med sina 

makar i Storbritannien stred mot artikel 8 i Europakonventionen. Europadomstolen 

ansåg att det under de angivna omständigheterna inte förelåg någon kränkning av 

artikel 8. Skälen till det var bland annat att paren ingått äktenskap efter att kvinnorna 

fått uppehållstillstånd i Storbritannien och att paren hade känt till att det skulle bli 

problem att återförenas. Domstolen fann det inte heller visat att de inte kunde 

återförenas i makarnas hemländer. En slutsats som kan dras av rättsfallet är att en 

statsparts skyldighet under artikel 8 i Europakonventionen inte rent allmänt betyder 

att makar kan välja vilket land de vill bosätta sig i.118  

 

I Gül mot Schweiz behandlades för första gången frågan om familjeåterförening för ett 

barn som sökte återförening med föräldrar bosatta i en konventionsstat. 

Europadomstolen betonade att kärnan av skyddet i artikel 8 utgörs av en negativ 

skyldighet att inte ingripa i individens familjeliv, men att det utöver det kan finnas 

vissa positiva skyldigheter. För att fastställa en stats positiva skyldigheter ska en 

proportionalitetsbedömning göras mellan individens och statens intressen. 119 

Europadomstolen slog fast att det i och för sig skulle vara svårt, men inte praktiskt 

omöjligt, för familjen att återförenas i hemlandet Turkiet. Ett nekande av 

familjeåterförening i Nederländerna var därför inte i strid med artikel 8 i 

Europakonventionen.120 Till samma resultat på liknande grunder kom domstolen i 

Ahmut mot Nederländerna.121 Domare Martens var skiljaktig i både Gül mot 

mot Schweiz och Ahmut mot Nederländerna och menade att migranters rätt till 

familjeliv så som det tolkats av majoriteten fått ett för svagt skydd.122 Slutsatsen som 

kan dras av Europadomstolens hållning i ovan nämnda mål är att det finns ett brett 

                                                
117 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK, 28 May, 1985, European Court of Human Rights, Series 
A, no. 94. 
118 Se Danelius, s. 425. 
119 Gül v. Switzerland, 19 February 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I, p. 38. 
120 Ibid., p. 42-43. 
121 Ahmut v. the Netherlands, 28 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI. 
122 Ahmut v. the Netherlands, 28 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, 
dissenting opinion of Judge Martens, joined by Judge Lohmus.  
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spektrum för stater att själva väga individens intresse för familjeåterförening mot 

statens rätt att kontrollera vilka som vistas på deras territorium. 

 

Domstolen kom till andra slutsatser i målet Sen mot Nederländerna där det 

konstaterades att barnet visserligen hade andra släktingar i Turkiet och efter en 

samlad bedömning en starkare anknytning till hemlandet Turkiet. Trots detta hade 

Nederländerna en skyldighet att låta barnet återförenas med kärnfamiljen. Domstolen 

argumenterade att det inte kunde förväntas av föräldrarna och syskonen, som var 

etablerade i Nederländerna, att flytta till Turkiet. 123  Avgörandet i Sen mot 

Nederländerna medgav en betydligt snävare rätt för stater att göra sin 

proportionalitetsbedömning än i tidigare praxis. 124  Enligt domstolen var den 

avgörande skillnaden mellan omständigheterna i Sen mot Nederländarna och Ahmut 

mot Nederländerna att det i det första fallet fanns två syskon som fötts och vuxit upp i 

Nederländerna utan någon anknytning till Turkiet. 125   Enligt Van Walsum är 

domstolens resonemang tvetydigt eftersom det dels hänvisar till majoritetens 

argumentation i Ahmut mot Nederländerna och samtidigt finner stöd i de argument 

som domare Martens framförde i sin skiljaktiga mening. Domstolens starkaste 

argument för att neka familjeåterförening i Ahmut mot Nederländerna, nämligen att 

det fanns anknytning till och familj i Turkiet som kunde ta hand om barnet, var inte av 

lika stor vikt i Sen mot Nederländerna.126  

 

Europadomstolen gjorde samma bedömning i Tuquabo-Tekle mot Nederländerna där 

ett barn från Eritrea ville återförenas med en förälder, dennes nya partner och tre 

syskon i Nederländerna. Europadomstolen vägde in att det inte kunde förväntas av de 

tre syskonen som vuxit upp i Nederländerna att flytta till Eritrea och att familjen inte 

längre hade starka band till hemlandet.127 En skillnad mellan omständigheterna i Sen 

mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle mot Nederländerna var att barnet i det första 

fallet var 9 år gammal och i det andra fallet 15 år gammal. Domstolen menade dock 

att det faktum att dottern var 15 år gjorde henne ännu mer beroende av sin mamma 

eftersom hon enligt Eritreans sedvana hade tagits ur skolan och riskerade att bli 

                                                
123 Sen v. the Netherlands, no. 31465/96, 21 December 2001, p. 40. 
124 Se Wiesbrock, s. 143. 
125 Sen v. the Netherlands, no. 31465/96, 21 December 2001, p. 40. 
126 Se Van Walsum, s. 517 f.  
127 Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, 1 December 2005, p. 47. 
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bortgift.128 Av detta kan slutsatsen dras att Europadomstolen menar att barnets ålder 

spelar roll för hur starkt beroendet till är till en förälder men att även barnets utsatta 

ställning i hemlandet avgör huruvida familjeåterförening ska beviljas.  

 

Under tiden mellan att domstolen prövade fallen Sen mot Nederländerna och 

Tuquabo-Tekle mot Nederländerna avvisades flera fall med liknande omständigheter 

utan att tas upp till prövning. Domstolen resonerar kring detta i Tuquabo-Tekle mot 

Nederländerna och förklarar att det stora antalet avvisade mål angående 

familjeåterförening hade att göra med att barnen i fråga ansågs vara så pass gamla att 

de inte längre var i stort behov av sina föräldrar. Utöver detta vägde domstolen in 

huruvida barnet hade växt upp i hemlandet, om hen hade släktingar där och om det 

kunde förväntas av föräldrarna att återvända till hemlandet.129 Det har diskuterats 

huruvida domstolens förklaring till de avvisade målen verkligen redogjort för varför 

Tuquabo-Tekle mot Nederländerna, som gällde en 15 årig flicka, togs upp till 

bedömning och att domstolens praxis i detta avseende får anses oförutsägbar.130 

 

Efter Sen mot Nederländerna och Tuquabo-Tekle mot Nederländerna har 

Europadomstolen återigen tagit en striktare hållning till familjeåterförening för 

migranter. I Berisha mot Schweiz ansökte tre barn från Kosovo om 

familjeåterförening med sina föräldrar i Schweiz. I sin bedömning hänvisar 

Europadomstolen till stycke 5 och 6 i preambeln i barnkonventionen som uttrycker att 

barn behöver en trygg familjemiljö för att kunna utvecklas samt artiklarna 3, 8, 9 och 

10 i barnkonventionen och slår fast att alla beslut som rör barn måste fattas med 

hänsyn till principen om barnets bästa. En sådan bedömning ska ta hänsyn till barnets 

ålder, situationen i hemlandet och hur beroende barnet är av sina föräldrar.131 Enligt 

fyra av sju domare var det inte i strid med artikel 8 i Europakonventionen att neka 

barnen familjeåterförening. Deras argument för detta var att de äldsta barnen var 17 

och 19 år, att barnen fortfarande hade starka sociala och språkliga band till hemlandet 

och det inte var omöjligt att återförenas i hemlandet.132 De tre skiljaktiga domarna 

                                                
128 Ibid., p. 50. 
129 Ibid., p. 49. 
130 Se Boeles & Bruins, s. 373 och Wiesbrock, s. 144.  
131 Berisha v. Switzerland, no. 948/12, 30 July 2013, p. 51.  
132 Ibid., p. 60. 
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menade att det inte tagits tillräcklig hänsyn till principen om barnets bästa, speciellt i 

förhållande till det yngsta barnet som var 7 år vid tidpunkter för ansökan.133  

 

Slutsatsen av ovan nämnda rättsfall är att praxis från Europadomstolen är relativt 

oklar gällande rätten till familjeåterförening för barn. Domstolen tar genomgående 

hänsyn till barnets ålder, anknytning till hemlandet och om det finns annan familj i 

hemlandet. Slutligen gör domstolen en bedömning av om det går att återförenas i 

hemlandet (”the elsewhere test”) som delvis är beroende av om det finns andra barn i 

familjebilden som har stark anknytning till konventionsstaten. 

 

4.4 Sammanfattning: Finns det en rätt till familjeåterförening enligt 

Europakonventionen?  

 
Mot bakgrund av Europadomstolens praxis står det klart att det inte finns någon 

absolut rätt för barn att återförenas med sina föräldrar i en konventionsstat. Trots 

avsaknad av en allmän rättighet innebär det inte att ett nekande till familjeåterförening 

inte i enskilda fall kan strida mot artikel 8 i Europakonventionen. En statsparts 

eventuella positiva skyldighet enligt konventionen beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Det måste alltid vara en rättvis balans mellan den enskildes intresse till 

familjeåterförening och samhällets intresse för immigrationskontroll.  

 

Det kan urskiljas ett antal principer om familjeåterförening som utvecklats genom 

Europadomstolens praxis under de senaste 30 åren. För det första har en stat en primär 

rätt att bestämma vilka personer som vistas på statens territorium så länge det inte 

strider mot folkrättsliga förpliktelser. För det andra utreder Europadomstolen vilket 

land sökanden och familjen i konventionsstaten har mest anknytning till. Slutligen 

görs också en bedömning av huruvida det går att återförenas i hemlandet (”the 

elsewhere test”). Utöver detta ska principen om barnets bästa alltid beaktas. I de mål 

där Europadomstolen gett rätt till familjeåterförening har anknytningspersonen bott i 

konventionsstaten väldigt länge och blivit integrerad i samhället. Det har också 

funnits andra barn i familjen som fötts och vuxit upp i konventionsstaten. 

Bedömningen av ”the elsewhere test” verkar till stor del ha att göra med huruvida det 

                                                
133 Berisha v. Switzerland, no. 948/12, 30 July 2013, dissenting opinion of judges Jociené and Karakas, 
p. 4.  
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kan förväntas av anknytningspersonen att ge upp det liv hen har skapat sig i 

konventionsstaten och mindre om huruvida det rent praktiskt går att återförenas i 

hemlandet.134 Av detta kan dras slutsatsen att domstolen inte lägger lika stor vikt vid 

”the elsewhere test” om familjen som befinner sig i konventionsstaten inte har någon 

stark anknytning till hemlandet. Det av domstolen uppställda anknytningskriteriet 

innebär att bevisbördan för sökanden i mål om familjeåterförening blir tung då hen 

fortfarande befinner sig i hemlandet, till skillnad från i mål om utvisning eller 

exkludering. Slutsatsen styrks av att Europadomstolen generellt varit positivare 

inställd till att skydda rätten till familjeliv i mål gällande deportering och exkludering 

av immigranter än i mål om familjeåterförening. Distinktionen mellan en stats 

positiva skyldighet att bevilja familjeåterförening och negativa skyldighet att inte 

separera en familj har kritiserats.135  

 

Om regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige träder ikraft den 20 juli 2016 kommer svenska 

myndigheter i framtiden stå inför uppgiften att tolka ”ventilen för 

familjeåterförening”. Anknytningspersonen kan till exempel komma att vara ett 

ensamkommande barn från Syrien som inte har bott i Sverige lika länge som 

anknytningspersonerna i de fall där familjeåterförening beviljats av Europadomstolen. 

Detta innebär att svenska myndigheter kommer behöva ta ställning till hur 

anknytningskriteriet och ”the elsewhere test” ska tolkas i ett sådant fall.  

Europadomstolen har i sin bedömning av anknytningskriteriet vägt in språklig och 

social anknytning till hemlandet. Om barnets familj finns kvar i Syrien kommer både 

barnet och familjen förmodligen anses ha starkast anknytning dit. Det kan också vara 

så att familjen befinner sig i något transitland som till exempel Turkiet eller Grekland. 

Om det inte finns någon familj att återvända till borde inte den språkliga 

anknytningen väga så tungt att barnet anses ha starkast anknytning till Syrien. När den 

svenska myndigheten sedan ska ta ställning till ”the elsewhere test” borde det leda till 

slutsatsen att det inte går att återförenas i hemlandet eftersom anknytningspersonen 

redan har beviljats ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande enligt 4 

kap. 2 § utlänningslagen och därför inte ansetts kunna återvända till Syrien. Eftersom 

                                                
134 Se Wiesbrock, s. 143.  
135 Lambert, s. 440 f.  
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anknytningspersonen är ett barn måste bedömningen vägledas av principen om 

barnets bästa.  

 

Mot bakgrund av resonemanget ovan är svaret på frågan om det finns en rätt till 

familjeåterförening enligt Europakonventionen att det inte finns någon absolut rätt, 

men att det i vissa fall kan vara i strid med artikel 8 i konventionen att neka 

familjeåterförening. Bedömningen som måste göras är om det finns någon möjlighet 

att åtnjuta rätten till familjeliv i hemlandet och om det är förenligt med barnets bästa. 

När en sådan bedömning ska göras för ett ensamkommande barn som är alternativt 

skyddsbehövande borde svaret i många fall vara nekande efter som att det enligt ”the 

elswhere test” inte borde kunna krävas att familjeåterföreningen ska ske i hemlandet. 

Statsparter har ett relativt brett utrymme att genom en proportionalitetsbedömning 

göra inskränkningar i rätten till familjeliv enligt artikel 8.2 i Europakonventionen. Hur 

stort utrymme Sverige har att göra sådana inskränkningar kommer inte utredas 

närmare i denna uppsats.  

 

5. Barnkonventionen 

5.1 Kontext 

 
Sverige ratificerade barnkonventionen den 21 juni 1990. 136  Ikraftträdandet av 

barnkonventionen har ansetts vara en milstolpe för synen på barn som aktiva 

rättighetsbärande subjekt istället för objekt.137 Statsparter till barnkonventionen har 

enligt artikel 4 en skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder för att rättigheterna i 

barnkonventionen ska bli tillgodosedda. Skyldigheten inkluderar legislativa och 

administrativa men även andra åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose 

implementeringen. En viktig princip är att implementeringen ska göras mot bakgrund 

av statens tillgängliga resurser.138  

 

                                                
136 Se not 14. 
137 Buck, s. 88 f.  
138 Artikel 4 barnkonventionen.  
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Mänskliga rättigheter är odelbara och beroende av varandra, vilket innebär att 

statsparter måste implementera rättigheterna i ljuset av varandra.139 Av detta följer att 

en av konventionen erkänd rättighet inte kan implementeras utan respekt för de andra 

artiklarna. Det finns ingen hierarki av rättigheter 140  och implementeringen av 

barnkonventionen måste därför göras utifrån ett helhetsperspektiv.141 Detta gäller i 

synnerhet de allmänna principerna som kommer till uttryck i artiklarna 2, 3, 6 och 12 i 

barnkonventionen.142 Att se barns rättighetskatalog i sin helhet är särskilt viktigt för 

att nå permanenta och hållbara lösningar för barn som är på flykt. Barnkonventionen 

ger ett generellt skydd för barns mänskliga rättigheter, men innebörden av skyddet 

måste även tolkas i ljuset av rättigheter som erkänns i andra traktater.143 

 

5.2 De fyra grundprinciperna 

5.2.1 Icke-diskriminering 

 
Artikel 2 i barnkonventionen föreskriver ett skydd mot diskriminering. Principen om 

icke-diskriminering innebär att ett barn som är migrant och befinner sig inom 

Sveriges jurisdiktion inte ska få ett sämre skydd för sina rättigheter enligt 

barnkonventionen än barn som inte är migranter. Det finns en positiv skyldighet att 

vidta aktiva åtgärder för att skydda barn mot alla former av diskriminering, inte bara i 

förhållande till barnkonventionen. 144  Små barn löper särskild stor risk att 

diskrimineras eftersom de är i stort behov av andra människor.145  

 

5.2.2 Barnets bästa  

 
Barnrättskommittén har i sina allmänna kommentarer uttalat att principen om barnets 

bästa, som följer av artikel 3 i barnkonventionen, kräver att statsparterna aktivt arbetar 

för att tillse att principen om barnets bästa tillgodoses för alla barn inom Sveriges 

jurisdiktion. Hänsyn till principen om barnets bästa måste tas i alla lagstiftande, 
                                                
139 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, What are human rights? (senast 
besökt 2016-04-15). Se även UNICEF, Implementation handbook for the Convention on the Rights of 
the Child, s. Xvii. 
140 CRC/C/GC/14, p. 4. 
141 Buck, s. 119 och s. 124-130. 
142 CRC/C/GC/6, p. 1.  
143 Goodwin-Gill, s. 406.  
144 CRC/C/GC/14, p. 41. 
145 CRC/C/GC/7, p. 11 (a). 
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administrativa och andra åtgärder. Enligt barnrättskommittén följer det av 

ordalydelsen i artikel 3.1 i barnkonventionen att en löpande barnkonsekvensanalys 

måste göras på alla nivåer i samhället när åtgärder som påverkar barn ska vidtas.146 

Principen om barnets bästa kommer till uttryck i flera av konventionens artiklar, men 

ska genomsyra genomförandet av konventionen i sin helhet.147  

 

Enligt barnrättskommittén består principen om barnets bästa av flera olika 

dimensioner. Först och främst är det en materiell rätt som är direkt tillämplig och 

åberopbar inför domstol. Av detta följer att barnets bästa ska bedömas och vägas mot 

andra intressen i alla beslut som rör ett barn eller barn som grupp.148 Vad som är 

barnets bästa ska bedömas från fall till fall. 149  I en tidigare utredning om 

implementeringen av barnkonventionen i Sverige sammanfattades en rad faktorer som 

bör vägas in i en bedömning av barnets bästa. Barnets möjlighet till att ha ett varaktigt 

och stabilt förhållande till sina föräldrar ansågs vara den viktigaste aspekten att ta 

hänsyn till. Vidare fastslogs att det finns en forskningsmässig enighet om att ett av 

barns mest grundläggande behov är att ha ett kontinuerligt förhållande till sina 

föräldrar.150 Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av barnets bästa är 

barnets egna åsikter, bevarandet av familjemiljö och möjligheten att upprätthålla 

relationer samt behovet av omsorg och om barnet befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. 151  Andra parametrar som ska tas med i bedömningen är att 

barnkonventionens artiklar är universella och beroende av varandra, att barn är egna 

rättighetsbärare samt eventuella kort- och långsiktiga effekter av den aktuella 

åtgärden.152 

 

Utöver en materiell rätt är principen om barnets bästa också en fundamental rättslig 

tolkningsprincip som innebär att det vid tolkningen av rättsregler alltid ska ges 

företräde till den tolkning som på ett mest effektivt sätt tillgodoser barnets bästa.153 

Slutligen är principen också ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser. Motiveringen av 

                                                
146 Ibid., p. 45-47.  
147 CRC/C/GC/14, p. 1-5. 
148 Ibid., p. 6. 
149 Ibid., p. 32-35.  
150 SOU 1996:115, s. 136.  
151 SOU 2016:19, s, 103.  
152 CRC/C/GC/14, p. 16. 
153 Ibid., p. 6. 
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beslut måste alltid innehålla en förklaring av vad som har ansetts vara barnets bästa, 

vilka kriterier den bedömningen grundar sig på och hur barnets bästa vägts mot andra 

intressen.154 Det är inte tillräckligt att endast nämna att motstående intressen väger 

tyngre än barnets bästa.155  

 

5.2.3 Rätt till liv, överlevnad och utveckling 

 
Artikel 6 i barnkonventionen föreskriver ett skydd för barnets rätt till liv, överlevnad 

och utveckling. Statsparterna är skyldiga att göra sitt yttersta för att säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling. Aspekter av barnets utveckling omfattar barnets fysiska, 

mentala, andliga, moraliska, psykologiska och sociala utveckling.156  

 

5.2.4 Rätten att uttrycka sina åsikter och bli hörd 

 
Artikel 12 i barnkonventionen handlar om barns rätt att utrycka sina åsikter och att bli 

hörd. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet gäller även i alla 

administrativa förfaranden såväl som förfaranden som inte initierats av barnet.157  

 

5.3 Familjens enhet och familjeåterförening  

 
Artikel 9 i barnkonventionen ger uttryck för principen om familjens enhet och 

föreskriver en skyldighet för statsparterna att säkerställa att barn inte separeras från 

sina föräldrar om det inte är nödvändigt för att tillgodose barnets bästa. Enligt 

barnrättskommittén ska statsparterna för att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 9 

förutom att tillgodose familjesammanhållning även göra så mycket som möjligt för att 

ensamkommande och separerade barn kan återförenas med sina föräldrar.158 Att 

återförenas i sitt hemland är aldrig förenligt med barnets bästa om det skulle innebära 

en risk för att någon av barnets fundamentala mänskliga rättigheter kränks.159 Om 

familjeåterförening inte är möjligt i hemlandet, vare sig om det har att göra med 

barnets skyddsskäl eller en helhetsbedömning av barnet bästa, måste statsparten göra 

                                                
154 Ibid., p. 6. 
155 Ibid., p. 97. 
156 CRC/GC/2003/5, p. 12. 
157 CRC/GC/C/14, p. 43-45. 
158 CRC/C/GC/6, p. 81.  
159 Ibid., p. 82. 
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en bedömning av en ansökan om familjeåterförening i mottagarstaten mot bakgrund 

av artiklarna 9 och 10 samt barnkonventionen i sin helhet.160 Den arbetsgrupp som var 

med och utarbetade barnkonventionen utfärdade vid ikraftträdandet en deklaration där 

det framgår att deras uppfattning var att artikel 9 ska tillämpas då familjer befinner sig 

i samma land (principen om familjens enhet/familjesammanhållning) medan artikel 

10 rör familjer som befinner sig i olika länder (familjeåterförening). De ansåg även att 

artikel 10 inte syftar till att påverka staters rätt att stifta egna immigrationslagar i linje 

med deras internationella skyldigheter.161 

 

Artikel 10 i barnkonventionen behandlar familjeåterförening specifikt och ställer krav 

på statsparterna att handlägga ansökningar om familjeåterförening på ett ”positivt, 

humant och snabbt” sätt. Vid författandet av konventionen lyftes åsikter från några 

statsparter om att begreppet ”positivt” inte ska uppfattas som ett uttryck för 

givmildhet. Det fanns en rädsla hos rikare länder för att det skulle innebära en ökad 

mängd ansökningar om familjeåterförening.162 Familjeåterförening har blivit den 

främsta möjligheten för människor att migrera legalt, vilket har resulterat i striktare 

krav för familjeåterförening i de rikare länderna. Många stater har exempelvis olika 

integrationskrav på försörjning, språktest och kunskapstest.163 Klart är att kravet på en 

”positiv, human och snabb” behandling av ansökningar om familjeåterförening syftar 

på själva processen för handläggning och inte på statsparternas syn på 

familjeåterförening i sig.164  

 

Artikel 10 i barnkonventionen ger ett klart svagare skydd för familjeåterförening än 

vad artikel 9 ger för familjesammanhållning. Artikel 10 hänvisar dock till artikel 9, 

vilket har ansetts innebära att skyldigheterna enligt artikel 9 även gäller familjer som 

splittras vid en stats gräns. Enligt Jastram & Newland borde ensamkommande och 

separerade barn ha rätt till familjeåterförening i det land där en familjemedlem fått 

asyl, om det inte står i strid med barnets bästa. Även om artikel 10 i konventionen inte 

ger någon absolut rätt till familjeåterförening finns det enligt Jastram & Newland en 

                                                
160 Ibid., p. 83. 
161 UNICEF, Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, s. 125.  
162 Ibid., s. 136. Detta har ifrågasatts av Jastram & Newland, som menar att ”positivt” innebär 
”affirmative action” och att det åtminstone är starkare än vanliga ordalag som ”take appropriate 
measures”, Jastram & Newland, s. 578. 
163 UNICEF, Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, s. 136.  
164 Ibid., s. 136. 
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presumtion för att familjeåterförening ska tillgodoses.165  Barnrättskommittén har 

rekommenderat att stater tillgodoser familjeåterförening för barn till asylsökande och 

flyktingar.166 I barnrättskommitténs allmänna kommentar om ensamkommande och 

separerade barn uttrycker kommittén att målet vid bemötandet av ensamkommande 

och separerade barn är att identifiera en hållbar och permanent lösning för barn på 

flykt som tar hänsyn till barnets egna behov och åsikter och som, när det är möjligt, 

också hittar en lösning på det faktum att barnet är ensamkommande eller separerad 

från sin familj.167 Enligt Goodwin-Gill innebär principen om barnets bästa att, när det 

är möjlig, inför förfaranden för att säkerställa effektiva processer för 

familjeåterförening för barn.168 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det vid en tolkning av ordalydelsen av artiklarna 9 

och 10 i barnkonventionen inte finns någon absolut rätt till familjeåterförening. 

Barnrättskommittén förespråkar en extensiv tolkning av artiklarna som inkluderar en 

rätt till familjeåterförening om det är förenligt med barnets bästa och det inte går att 

återförenas i något annat land.  Huruvida barnrättskommitténs kommentarer kan 

utgöra tolkningsmedel i Wienkonventionen om traktaträttens mening kommer att 

analyseras i slutet av detta kapitel.  

 

5.4 Andra relevanta artiklar  

 
Föräldrarnas centrala roll i att säkerställa barns rättigheter uttrycks i artiklarna 5 och 

18 i barnkonventionen. Konventionen ålägger både föräldrar och statsparter ett ansvar 

för barns utveckling. Statsparterna ska ge föräldrar lämpligt bistånd för att kunna 

fullgöra sitt ansvar.  

 

Artikel 22 i barnkonventionen ger ett skydd mot diskriminering av barn på flykt. Det 

faktum att det finns en specifik artikel som adresserar dessa barn tyder på att de anses 

vara en skyddsvärd grupp. Artikeln betonar vikten av samarbete för att hitta saknade 

familjemedlemmar i syfte att återförena dem. 

                                                
165 Enligt Jastram & Newland, är en sådan slutsats i linje med en tolkning av artikel 31.1 i 
Wienkonventionen om traktaträtten, Jastram & Newland, s. 578. 
166 Se bl.a. CRC/C/15/Add.79, 1997, p. 30 och CRC/C/15/Add.159, 2001, p. 47-48. 
167 CRC/C/GC/6, p. 79.  
168 Goodwin-Gill, s. 415.  
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5.5 Sammanfattning: Finns det en rätt till familjeåterförening enligt 

barnkonventionen? 

 
Enligt barnkonventionen är statsparterna skyldiga att vidta alla legislativa, 

administrativa och andra åtgärder som krävs för att tillse att rättigheterna i 

konventionen tillgodoses alla barn inom statens jurisdiktion. Detta innefattar även 

ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd på grund av att de är alternativt 

skyddsbehövande.  

 

Tolkningen av barnkonventionen ska ske i enlighet med artiklarna 31-33 i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Enligt artikel 31.1 ska traktat tolkas i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedd i sitt 

sammanhang och i ljuset av sitt syfte och ändamål. Preambeln till barnkonventionen 

är enligt artikel 31.2 i Wienkonventionen om traktaträtten är en del av konventionens 

sammanhang och ger även uttryck för dess syfte och ändamål. Där uttrycks bland 

annat vikten av att se barnkonventionen i ljuset av andra internationellt erkända 

rättigheter.169 Vad gäller rätten till familj uttrycker preambelns femte stycke att 

familjeliv är viktigt för barns välmående och utveckling. För detta syfte ska familjen 

skyddas och stödjas. I preambelns sjätte stycke framhålls att det bästa för ett barns 

utveckling är att växa upp i en trygg familjemiljö. Av innehållet i preambeln, 

tillsammans med det faktum att barns rättigheter kodifierats i en separat konvention, 

kan slutsatsen dras att syftet och ändamålet med barnkonventionen är att stärka barns 

rättigheter. Att vikten av en trygg familjemiljö lyfts fram specifikt i preambeln 

innebär att det är en del av det sammanhang barnkonventionen ska tolkas i.  

 

Barnrättskommittén tolkar in en rätt till familjeåterförening i barnkonventionen. En 

fråga av betydelse för denna uppsats är därför huruvida barnrättskommitténs allmänna 

kommentarer kan tillmätas betydelse som primärt eller supplementärt tolkningsmedel 

vid tolkningen av barnkonventionen. Barnrättskommittén inrättades vid 

barnkonventionens ikraftträdande med syfte att övervaka implementeringen av 

barnkonventionen samt utvärdera och ge rekommendationer till statsparterna.170 Det 

                                                
169 Stycke 5 i preambeln till barnkonventionen hänvisar till UDHR, ICCPR och ICESCR.  
170 Artikel 45 (d) barnkonventionen. 
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ligger inte i barnrättskommitténs mandat att tolka konventionen, och de allmänna 

kommentarerna kan därför inte anses vara en sådan överenskommelse som inkluderas 

i traktatens sammanhang enligt artikel 31.2 (a) i Wienkonventionen om 

traktaträtten.171 De allmänna kommentarerna tillkom inte vid traktatens ingående och 

är därför inte heller ett sådant primärt tolkningsmedel som stadgas i 31.2 (b). Enligt 

artikel 31.3 i Wienkonventionen om traktaträtten kan efterföljande överenskommelser 

och praxis utgöra bindande tolkningar av en traktat. För att sådant agerande ska 

utgöra en tolkningskälla krävs att alla parter samtycker eller åtminstone inte motsätter 

sig tolkningen. Ledning i frågan om huruvida barnrättskommitténs kommentarer kan 

vara ett supplementärt tolkningsmedel finns i artikel 32 i Wienkonventionen om 

traktaträtten. 

 

Det har diskuterats huruvida uttalanden från konventionskommittéer kan utgöra 

efterföljande praxis enligt artikel 31.3 (b) eftersom de har tillsatts för att granska och 

vägleda staterna i deras arbete med implementeringen av konventionen. Det har även 

diskuterats om konventionskommittéers utlåtanden kan utgöra supplementära 

tolkningsmedel enligt artikel 32 i Wienkonventionen om traktaträtten.172 International 

Law Association (ILA) är av uppfattningen att konventionskommittéers allmänna 

kommentarer generellt inte kan anses utgöra juridiskt bindande tolkningar av traktat, 

men att det finns utrymme att argumentera för att de i vissa fall utgör tolkningsmedel 

enligt artikel 31.3 (b) eller artikel 32 i Wienkonventionen om traktaträtten. Enligt 

deras uppfattning ska statusen av ett visst ställningstagande, till exempel en allmän 

kommentar från barnrättskommittén, utredas genom en detaljerad analys av hur 

statsparter har agerat i förhållande till det specifika uttalandet. I en sådan analys ska 

hänsyn tas till om statsparterna tagit del av den allmänna kommentaren, fått möjlighet 

att uttrycka sina åsikter om den och om nationella domstolar har använt kommentaren 

i sin rättstillämpning.173 

 

Den svenska regeringen har sedan länge framhållit att de allmänna kommentarerna 

ska tas på stort allvar och agera vägledande för Sveriges arbete med att genomföra 

                                                
171 ”Överenskommelse” enligt Artikel 31.2 (a) inkluderar även instrument, se Villiger, s. 429 f. 
172 Se McCall-Smith, s. 5 f. och Blake, s. 34 f. 
173 International Law Association, Berlin conference, 2004, s. 5 ff.  
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barnkonventionen nationellt.174 Det är dock tydligt att Sverige inte anser att de utgör 

bindande tolkningar.175 Vid ratificerandet av barnkonventionen uttryckte regeringen 

att de enskilda bestämmelserna i konventionen bör tolkas så att konventionen och 

protokollen som helhet får en rimlig innebörd och att enskilda bestämmelser inte står i 

konflikt med varandra. Vidare angav regeringen att innebörden av principen om 

barnets bästa bör tolkas utifrån de artiklar i konventionen som tar sikte på barn i 

särskilt utsatta situationer.176 

 

Min tolkning mot bakgrund av tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten 

är att principen om barnets bästa, som genomsyrar hela barnkonventionen, kan sägas 

vara en del av sammanhanget i vilket barnkonventionen ska tolkas. Vad som är 

barnets bästa är beroende från fall till fall. Det kan dock med största säkerhet sägas att 

ett barn mår bäst av trygghet, vilket i många fall innebär en stabil familjemiljö. 

Preambeln till barnkonventionen uttrycker explicit att en stabil familjemiljö är det 

bästa för ett barns utveckling.177 För att barnkonventionen ska tolkas ärligt och i 

överensstämmelse med den rådande meningen och i ljuset av sitt sammanhang, syfte 

och ändamål bör därför utgångspunkten vara att ett barn har rätt till 

familjeåterförening. Till skillnad från många andra konventioner om mänskliga 

rättigheter har barnkonventionen ingen generell bestämmelse om tillåtna undantag. 

Detta innebär att barns rättigheter inte får inskränkas ens vid exceptionella 

omständigheter som till exempel krig.178  

 

Svaret på frågan om det finns någon rätt till familjeåterförening enligt 

barnkonventionen är att det inte finns någon absolut rätt till familjeåterförening för 

ensamkommande barn, men att det kan finnas en sådan rätt om det är förenligt med 

barnets bästa. Enligt min bedömning ska principen om barnets bästa tolkas så att 

utgångspunkten i en bedömning av huruvida familjeåterförening ska beviljas är att det 

är ett barns bästa är att växa upp i en trygg familjemiljö med sina föräldrar. Om det 

inte är förenligt med barnets bästa att återförenas med sina föräldrar ska 

familjeåterförening inte beviljas.  
                                                
174 Se bl.a. skr. 2013/14:91, s. 39 f. 
175 UD, Sveriges rättsliga åtaganden på MR-området i internationellt perspektiv, 1999, s 10.  
176 Prop. 1989/90:107, s. 31 ff. Artikel 22 i barnkonventionen ger ett specifikt skydd för barn på flykt 
och är därför en sådan artikel som ska tas hänsyn till vid tolkningen.  
177 Stycke 6 i preambeln till barnkonventionen. 
178 Se Goodwin-Gill, s. 411.  
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6. Andra folkrättsliga förpliktelser 

6.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ICCPR och 

ICESCR 

 
FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 den allmänna förklaringen om 

de mänskliga rättigheterna (UDHR).179 Förklaringen kom till mot bakgrund av att ett 

antal länder gick samman efter andra världskriget för att upprätta ett normsystem till 

skydd för den enskildes mänskliga rättigheter.180 Artikel 16.3 i UDHR erkänner 

familjen som den naturliga och fundamentala gruppen av samhället som är berättigad 

samhällets och statens skydd. Trots att UDHR inte är formellt juridiskt bindande har 

den ansetts vara en gemensam riktlinje som innebär moraliska förpliktelser för 

stater.181 Tanken vid antagandet av UDHR var att den skulle kompletteras med två 

juridiskt bindande dokument, ett som definierade de mänskliga rättigheterna och ett 

som etablerade system för uppföljning och efterlevnadskontroll – en uppgift som 

visade sig vara lättare sagd än gjord. Det dröjde till år 1966 innan 

generalförsamlingen enhälligt kunde anta ICCPR och ICESCR som sedan trädde 

ikraft år 1976. En anledning till varför det tog så lång tid att komma överens var att 

staterna inte ville medge sådana inskränkningar i suveräniteten som en separat 

konvention om efterlevnadskontroll skulle innebära.182 

 

Sverige ratificerade ICCPR och det fakultativa protokollet om enskild klagorätt den 

26 november 1971 som sedan trädde ikraft den 23 mars 1976.183 Artikel 17 i ICCPR 

föreskriver att statsparter inte ska ingripa i familjelivet på ett godtyckligt sätt.184 I 

artikel 23 i konventionen erkänns familjen som samhällets naturliga och 

grundläggande enhet och att det är en rättighet att bilda familj. Artikel 24 föreskriver 

ett specifikt skydd mot diskriminering av barn.  

 

                                                
179 GA Resolution 217 A (III), 1948. 
180 Prop. 1993/94:117, s. 10.  
181 Smith, s. 38.  
182 Bring m.fl., s. 219 ff. 
183 Se not 15.  
184 Artikel 17 ICCPR. 
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Sverige har som part till ICCPR:s fakultativa protokoll om enskild klagorätt erkänt 

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters (MR-kommittén) behörighet att motta och 

pröva enskilda klagomål om kränkningar av konventionen.185 MR-kommittén består 

av 18 oberoende experter från anslutna stater och har förutom att agera individuell 

klagomekanism även mandat att ta fram allmänna rekommendationer om 

implementeringen av ICCPR. 186  MR-kommitténs avgöranden och allmänna 

kommentarer är inte av juridiskt bindande karaktär, men rekommendationer vilka de 

anslutna staterna brukar rätta sig efter.187 MR-kommittén har klargjort att rätten att 

bilda familj även innefattar att leva tillsammans och att det därför finns en skyldighet 

för statsparter att vidta åtgärder för att möjliggöra familjesammanhållning och 

familjeåterförening.188 Av detta kan slutsatsen dras att MR-kommittén menar att en 

individs rätt till familjeåterförening i vissa fall kan väga tyngre än en stats rätt till 

suveränitet. Kommittén har behandlat frågan om barns rätt till familj i ett antal 

individuella klagomål gällande familjesammanhållning. I både Winata mot 

Australien189 och Madaferri mot Australien190 ansåg kommittén att en utvisning av en 

förälder skulle innebära en kränkning av artiklarna 17, 23 och 24 i ICCPR. Det är 

tydligt att bedömningen av huruvida rätten till familjeliv kränkts görs från fall till fall 

men att faktorer av vikt är familjens anknytning till konventionsstaten och om det är 

möjligt att återvända till hemlandet. 191  Trots att ovan nämnda mål inte rör 

familjeåterförening kan MR-kommitténs synpunkter angående intresset av att 

tillgodose en stabil tillvaro för barn vara vägledande i frågan hur långt en statsparts 

skyldighet sträcker sig gällande att tillgodose familjeåterförening för barn. 

 

ICESCR ratificerades av Sverige den 6 december 1971 och trädde ikraft den 3 januari 

1976. 192  Artikel 10 i ICESCR erkänner familjen som samhällets naturliga och 

grundläggande enhet och att skydd ska tillförsäkras familjen i största möjliga 

utsträckning, i synnerhet då familjen ansvarar för omvårdnad och fostran av barn. 

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som granskar 

                                                
185 Artiklarna 1 och 4 ICCPR:s fakultativa protokoll om enskild klagorätt. 
186 Artiklarna 28 och 40.4 ICCPR.  
187 UD, Sveriges rättsliga åtaganden på MR-området i internationellt perspektiv, 1999, s. 25.  
188 CCPR, General Comment No. 19, p. 5. 
189 UN Doc. CCPR/C/72/D/930/2000, 2001, p. 8. 
190 UN Doc. CCPR/C/81/D/1011/2001, 2004, p. 10. 
191 Se OHCHR, Family Reunification, 2005, s. 7.  
192 Se not 16. 
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statsparters rapporter om implementeringen av konventionen,193 har berört frågan om 

familjeåterförening för barn i ett antal observationer och då uppmanat stater att 

underlätta processen för familjeåterförening. I en observation till Norge uttryckte 

kommittén oro över att de som fått uppehållstillstånd på humanitära grunder inte har 

någon rätt till familjeåterförening.194  

 

6.2 Flyktingkonventionen 

 
Sverige ratificerade flyktingkonventionen 1954 och anslöt sig till dess protokoll 

1965.195 Sverige är medlem i UNHCR:s exekutivkommitté (ExCom) som bland annat 

har till uppgift att ge råd till UNHCR.196 Flyktingkonventionen reglerar varken 

familjesammanhållning eller familjeåterförening explicit, men i det slutliga 

dokumentet framtaget av konferensen som antog flyktingkonventionen ges en stark 

rekommendation till statsparter att undvika ageranden som kan strida mot principen 

om familjens enhet. Rekommendationen hänvisar till artikel 16 i UDHR och 

framhåller att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället. 

Konferensen rekommenderar de anslutna staterna att vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att skydda en flyktings familj, speciellt i förhållande till att bevara en familjs enhet 

och för barn.197 ExCom har i sina observationer uttryckt att alla åtgärder som rör barn 

som är flyktingar måste vägledas av principen om barnets bästa och principen om 

familjens enhet. 198  ExCom har även påkallat regler som underlättar 

familjeåterförening för personer med behov av internationellt skydd och betonat 

vikten av familj för en god integration.199   

 

UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 

rättsliga ställning (UNHCR:s handbok) berör principen om familjens enhet i 

punkterna 181-188. Principen om familjens enhet ska inte bara iakttas då 

familjemedlemmar blir flyktingar samtidigt, utan också i de fall då en familj tillfälligt 

                                                
193 UN. Doc. E/RES/1985/17. 
194 UN Doc. E/C.12/1/Add.109, 2005, p. 16 och 35. Se även E/C.12/1/Add.10, 1996, p. 26 och 34. 
195 Se not 17. 
196 UNHCR, The UN Refugee Agency, Executive Committee, (senast besökt 2016-05-16). ExCom 
bildades genom UN. Doc. E/RES/565 (XIX). 
197 UN doc. A/CONF.2/108/Rev.1, 1952, Recommendation B. 
198 ExCom No. 47. 
199 ExCom No. 88, ExCom No. 104 och ExCom No. 107. Se även ExCom No. 1, 9, 15, 22, 24, 74, 84, 
85, 91, 93, 100, 101, 103, 105 och 110.  
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splittrats under flykten.200 UNHCR:s roll är att ge internationellt skydd för flyktingar 

och, tillsammans med regeringar, finna hållbara och permanenta lösningar på 

flyktingskap.201 Enligt Goodwin-Gill måste hållbara och permanenta lösningar för 

barn på flykt förstås i ett bredare perspektiv än de lösningar som vanligtvis talas om, 

frivilligt återvändande, integration och vidarebosättning, eftersom hållbara lösningar 

för barn inte kan ses som ett framtida mål utan måste hittas direkt för att barnets rätt 

till utveckling ska kunna bli tillgodosett. Det finns en tidsaspekt som måste 

uppmärksammas när barns rättigheter implementeras.202 Från ett barns perspektiv är 

varken frivilligt återvändande, integration eller vidarebosättning i sig en hållbar och 

permanent lösning på flyktingskap. En permanent och hållbar lösning för ett barn på 

flykt är en lösning där barnets överlevnad, skydd och utveckling skyddas och främjas. 

Barnkonventionens helhetsgrepp om barns rättigheter gör det klart att processen för 

att hitta permanenta och hållbara lösningar för barn på flykt är en levande sådan och 

beror på det enskilda barnets specifika behov.203 Att tillgodose familjeåterförening 

kan enligt UNHCR vara ett sådant behov som behöver tillgodoses för att ge ett barn 

en permanent och hållbar lösning.204 Enligt UNHCR ska familjeåterförening som 

utgångspunkt anses vara förenligt med barnets bästa.205 

 

Enligt Hathaway finns det ingen sedvanerättslig skyldighet för stater att tillgodose 

familjeåterförening. Opinio juris sträcker sig till en skyldighet att inte ”engage in 

unlawful or arbritary interference with family unity”,206 det vill säga en skyldighet att 

inte inskränka principen om familjens enhet på ett obefogat sätt. Principen om 

familjens enhet och där med rätten till familjesammanhållning är starkare och inte lika 

kontroversiell som den om familjeåterförening.207 Jastram & Newland uttrycker en 

något annorlunda ståndpunkt i sitt förberedande diskussionspapper till en 

rundabordsdiskussion organiserad av UNHCR om familjens enhet och skydd för 

flyktingar. De menar att skyldigheten att återförena flyktingfamiljer som inte kan 

                                                
200 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, p. 181-188.  
201 Artikel 22 FN-stadgan.  
202 Goodwin-Gill, s. 407.  
203 Ibid., s. 415.  
204 UNHCR, Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, s. 121-149. 
205 UNHCR, Guidelines on determening the best interest of the child, s. 31 f.  
206 Hathaway, s. 545. 
207 Ibid., s. 546. Se även Goodwin-Gill, s. 407. 
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återförenas i hemlandet är vida erkänd och förankrad i doktrinen.208 Jastram & 

Newland bygger sin argumentation på att rätten till familjeåterförening, trots att den 

inte explicit formuleras i flyktingkonventionen, grundar sig på en interaktiv tolkning 

av flyktingkonventionen och andra folkrättsliga dokument.209 Eftersom rättigheten 

grundar sig på en interaktiv tolkning av folkrättsliga dokument som skyddar 

familjelivet är den inte begränsad till personer med en viss status, till exempel 

flyktingstatus.210 Anledningen till att flyktingar har rätt till familjeåterförening är att 

de inte kan återförenas med sina familjer i något annat land och därför bör samma 

skydd ges till människor som erkänts subsidiärt skydd, till exempel alternativt 

skyddsbehövande. Att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande inte 

erkänns är problematiskt eftersom det inte är en permanent och hållbar lösning på 

flyktingskap att en person som är i behov av skydd måste återvända till ett land där 

hen riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller 

urskillningslöst våld med anledning av väpnad konflikt för att kunna återförenas med 

sin familj.211 I slutsatserna av den expertdiskussion till vilken Jastram & Newlands 

artikel agerade som diskussionsunderlag uttrycks att rätten till familjesammanhållning 

är en mänsklig rättighet som stater är skyldiga att respektera oavsett om de är part till 

flyktingkonventionen. Rättigheten innebär att stater ska vidta åtgärder för att 

möjliggöra familjeåterförening eftersom det är den enda möjligheten för flyktingar 

och andra personer i behov av internationellt skydd att åtnjuta rätten till familjeliv. 

Enligt en minoritet av deltagarna i expertdiskussionen ska respekten för familjens 

enhet ses som en princip och inte en rättighet.212 

 

6.3 Genèvekonventionerna om humanitär rätt 

 
Sverige är part till de fyra Genèvekonventionerna om krigets lagar samt de två 

tilläggsprotokollen.213 Konventionerna och dess tilläggsprotokoll är tillämpliga vid 

förklarat krig eller väpnad konflikt mellan konventionsstater. 214  I fjärde 

Genèvekonventions artikel 26 föreskrivs att parter till en väpnad konflikt ska främja 

                                                
208 Jastram & Newland, s. 579. Se även Abram. 
209 Jastram & Newland, s. 581.  
210 Ibid., s. 586.  
211 Ibid., s. 588 f. 
212 Geneva Expert Roundtable, Summary Conclusions on Family Unity, 2001, p. 1-12.  
213 Se not 18. 
214 Artikel 2 Genèvekonventionerna.  
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efterforskningen av separerade familjemedlemmar i syfte att återknyta förbindelsen 

samt om möjligt återförena dem. Enligt artikel 74 ska konventionsstaterna och 

parterna till en väpnad konflikt i största möjligaste mån underlätta för separerade 

familjer att återförenas. Andra tilläggsprotokollet artikel 4.3 föreskriver att parterna 

till en väpnad konflikt ska vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta återförening 

av tillfälligt separerade familjer.  

 

Enligt Internationella rödakorskommitténs studie över sedvanerättsliga regler inom 

den humanitära rätten är parter till en väpnad konflikt skyldiga att i möjligaste mån 

respektera familjelivet. Studien visar att den sedvanerättsliga regeln inkluderar en 

skyldighet att respektera principen om familjens enhet. Klart är att parter till krig eller 

konflikt ska underlåta att separera familjer, men det finns även omfattande praxis 

relaterad till att möjliggöra återförening av separerade familjer.215  

 

6.4 Sammanfattning: Finns det en rätt till familjeåterförening enligt andra 

folkrättsliga förpliktelser? 

 
Enligt artikel 38.1 (b) i stadgan för den Internationella domstolen är internationell 

sedvänja en av folkrättens rättskällor. Som klargjorts ovan utgör rätten till respekt för 

familjelivet enligt Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll internationell 

sedvanerätt. För att bestämmelserna ska bli tillämpliga krävs det att staten är part till 

en väpnad konflikt. Sverige är i dagsläget inte part till någon väpnad konflikt och 

konventionerna är därför inte direkt tillämpliga. Det kan inte heller sägas finnas någon 

generell sedvanerättslig rätt till familjeåterförening.  

 

Rätten till familjeliv erkänns uttryckligen i såväl UDHR som ICCPR och ICESCR. 

UDHR är inte juridiskt bindande, men Sverige är part till både ICCPR och ICESCR. 

Skyldigheterna enligt dessa traktater sträcker sig att respektera familjelivet. Vad som 

ingår i detta skydd är svårt att fastställa, men klart är att folkrätten ger ett starkare 

skydd för principen om familjens enhet och familjesammanhållning än 

familjeåterförening. I praxis från ICCPR:s individuella klagomekanism har MR-

kommittén uttryckt att det kan vara oförenligt med ett barns rätt till familjeliv att 

utvisa en förälder. För att förstå innebörden av skyddet så som det uttrycks i 
                                                
215 Henckaerts & Doswald-Beck, s. 379 ff.  
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folkrättsliga dokument måste det analyseras enligt tolkningsreglerna i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Frågan om MR-kommitténs avgöranden i den 

individuella klagomålsmekanismen kan utgöra praxis enligt artikel 31.3 (b) i 

Wienkonventionen om traktaträtten och ha status som primärt tolkningsmedel för 

innebörden av rätten till familj enligt ICCPR har varit föremål för diskussion.216 Min 

slutsats är dock att MR-kommitténs tolkning av innebörden av rätten till familjeliv 

inte kan anses vara juridiskt bindande för Sverige.217 Det finns således ingen rätt till 

familjeåterförening enligt varken UDHR, ICCPR eller ICESCR.  

 

Flyktingkonventionen ska enligt artikel 31.1 i Wienkonventionen om traktaträtten 

tolkas mot bakgrund av sitt sammanhang, syfte och ändamål. I preambeln, som enligt 

artikel 31.2 är en del av sammanhanget, görs en koppling till UDHR som erkänner 

rätten till familjeliv. Syftet och ändamålet med flyktingkonventionen är brett och 

innefattar att tillförsäkra flyktingar grundläggande mänskliga rättigheter. De första två 

styckena i preambeln konstaterar att det finns ett rättighetsperspektiv i syftet med 

konventionen. Eftersom människor på flykt även erkänns rättigheter i andra 

internationella konventioner är det förenligt med flyktingkonventionens syfte och 

ändamål att tolka den mot bakgrund av hela den folkrättsliga rättighetskatalogen. 

Huruvida det finns en rätt till familjeåterförening för barn på flykt enligt 

flyktingkonventionen ska alltså tolkas mot bakgrund av skyddet för familj enligt 

UDHR, ICCPR, ICESCR, barnkonventionen och Europakonventionen. Det slutliga 

dokumentet framtaget av konferensen som antog flyktingkonventionen är ett sådant 

dokument som vid en tolkning av flyktingkonventionen ingår i dess sammanhang 

enligt artikel 31.2 (b) i Wienkonventionen om traktaträtten.218 Detta innebär att 

dokumentet utgör ett primärt tolkningsmedel som Sverige ska ta hänsyn till vid 

tolkningen flyktingkonventionen. I förhållande till familjeåterförening innebär det att 

statsparter ska vidta nödvändiga åtgärder för att skydda en flyktings familj, speciellt 

med syfte att garantera familjens enhet och skydda ensamkommande barn.   

 

                                                
216 Se International Law Association, Berlin conference, 2004, s. 5 ff. Se även McCall-Smith, s. 5 ff. 
och Blake, s. 34 ff. 
217 Se resonemang ovan i kapitel 5.5 angående barnrättskommitténs allmänna kommentarers status som 
tolkningsmedel.  
218 Ibid., s. 53.  
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Varken UNHCR:s kommentarer eller ExCom:s slutsatser är tolkningsmedel i 

Wienkonventionen om traktaträttens mening eftersom de tillkommit efter 

flyktingkonventionen och inte accepterats av alla statsparter som tolkningsmedel.219 

Av intresse är dock att Migrationsöverdomstolen slagit fast att UNHCR:s handbok har 

ställning som rättskälla i svensk rätt. Avgörandet rörde kriterier för fastställande av 

flyktingskap.220 I ett senare avgörande från Migrationsöverdomstolen prövades vilken 

betydelse principen om familjens enhet har vid bedömningen av en fråga om 

uppehållstillstånd för anhörig till flykting. Även i detta fall tog domstolen vägledning 

av UNHCR:s kommentarer.221  

 

Eftersom personer med subsidiärt skydd inte ingår i flyktingkonventionen kan de 

strikt inte åtnjuta de rättigheter som föreskrivs i den. Trots att skyddet för 

familjeåterförening enligt flyktingkonventionen är starkare än vad det verkar vid 

första anblicken gäller det inte för alternativt skyddsbehövande. Det kan därför inte, 

utan närmare utredning av flyktingdefinitionen, anses finnas någon rätt till 

familjeåterförening enligt flyktingkonventionen för ensamkommande barn som är 

alternativt skyddsbehövande. 

 

  

                                                
219 Se resonemang ovan i kapitel 5.5 angående barnrättskommitténs allmänna kommentarers status som 
tolkningsmedel. Se dock Hathaway, s. 54 f. 
220 MIG 2006:1. 
221 UM 795-12.  
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Del 4 

7. Sammanfattning och diskussion 
 
Enligt 5 kap. 3 § st. 1 p. 4 har ensamkommande barn som är alternativt 

skyddsbehövande rätt att återförenas med sin familj i Sverige. Om regeringens förslag 

till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

träder ikraft som planerat den 20 juli 2016 kommer denna rätt inskränkas avsevärt. 

Huvudregeln kommer enligt förslaget vara att alternativt skyddsbehövande inte har 

någon rätt till familjeåterförening. Detta ska enligt förslaget kompletteras med en 

”ventil för familjeåterförening” som föreskriver att uppehållstillstånd för 

familjeåterförening ska beviljas om ett nekande skulle strida mot svenska 

konventionsåtaganden. Enligt regeringen är detta i linje med EU-rättslig och 

folkrättslig miniminivå. Det saknas dock en analys av vad en sådan miniminivå 

innebär, vilket gör den föreslagna lagstiftningen mycket oförutsägbar. För att utreda 

EU:s miniminivå angående familjeåterförening för barn räcker det inte med att läsa 

familjeåterföreningsdirektivet. En sådan utredning måste ta hänsyn till 

rättighetsstadgan och Europakonventionen. För att utreda folkrättens miniminivå 

måste även hänsyn tas till barnkonventionen, ICCPR, ICESCR, flyktingkonventionen 

och Genèvekonventionerna.   

 

Staters eventuella skyldighet att tillgodose familjeåterförening är ett utflöde av rätten 

till respekt för familjeliv som erkänns i det icke juridiskt bindande dokumentet UDHR 

och finns kodifierad i ICCPR och ICESCR. Vad som ingår i skyddet för familjelivet 

enligt dessa traktater är svårt att fastställa. MR-kommittén har i praxis från den 

individuella klagomekanismen uttalat att stater måste respektera principen om 

familjens enhet och inte splittra familjer på ett godtyckligt sätt. Av detta följer att det 

kan vara i strid med konventionen att separera ett barn från sina föräldrar. MR-

kommittén har i en av sina allmänna kommentarer uttalat att det kan finnas en 

skyldighet för stater att möjliggöra familjeåterförening. Enligt min mening kan 

kommitténs uttalanden inte anses utgöra en bindande tolkning av konventionen och 

det kan därför inte anses finnas någon skyldighet för Sverige, som är part till ICCPR 

och dess protokoll, att bevilja familjeåterförening för ensamkommande barn. I den 

humanitära rätten har rätten till familjeåterförening fått en stark ställning enligt 
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Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll. Eftersom de endast är tillämpliga 

för stater som är parter till krig eller väpnad konflikt kan de inte anses föreskriva en 

generell rätt till familjeåterförening. Det finns därför ingen skyldighet för Sverige att 

bevilja familjeåterförening mot bakgrund av Genèvekonventionerna.  

 

Det starkaste skyddet för familjeåterförening för ensamkommande barn finns i 

barnkonventionen och Europakonventionen, som båda är juridiskt bindande för 

Sverige. Traktaterna föreskriver ingen absolut rätt för barn att återförenas med sina 

föräldrar, men det kan vara nödvändigt att bevilja familjeåterförening för att leva upp 

till konventionernas miniminivå om barns rätt till familjeliv. Eftersom 

rättighetsstadgan inte ska ge sämre skydd än Europakonventionen kan det därför även 

vara oförenligt med EU-rätten att inte bevilja familjeåterförening för 

ensamkommande barn. En svensk myndighet som står inför uppgiften att tolka 

”ventilen för familjeåterförening” måste utreda om det finns en rätt till 

familjeåterförening enligt barnkonventionen och Europakonventionen i varje enskilt 

fall. En sådan utredning ska göras i enlighet med tolkningsreglerna i 

Wienkonventionen om traktaträtten och Europadomstolens praxis. 

 

Barnkonventionen ska enligt artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten tolkas 

sedd i sitt sammanhang och i ljuset av konventionens syfte och ändamål. Principen 

om barnets bästa har sitt ursprung i artikel 3 i barnkonventionen men erkänns även i 

artikel 24 i rättighetsstadgan. Vid en tolkning av principen, sedd i barnkonventionens 

sammanhang och mot bakgrund av konventionens syfte och ändamål, kan följande 

slutsats dras angående familjeåterförening. Principen om barnets bästa kan sägas 

gestalta syftet med barnkonventionen – att stärka barns rättigheter. Rättigheterna som 

erkänns i barnkonventionen är odelbara och måste implementeras mot bakgrund av 

varandra. Vid en tolkning av principen om barnets bästa ska därför hänsyn bland 

annat tas till barns rätt till utveckling som erkänns i artikel 6, principen om familjens 

enhet som finns i artikel 9, artikel 10 som rör processen för familjeåterförening samt 

artikel 22 som ger ett specifikt skydd för barn på flykt. Vid en helhetsbedömning av 

vad som är barnets bästa är det tydligt att utgångspunkten bör vara att det är att 

upprätthålla en trygg familjemiljö. Denna slutsats styrks av att det i preambeln 

erkänns att det bästa för ett barns utveckling är att växa upp i en trygg familjemiljö.  

Barnkonventionen innehåller ingen artikel som rättfärdigar inskränkningar vid 
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extraordinära händelser som till exempel krig, vilket innebär att rätten ska tillgodoses 

under alla omständigheter. Barnrättskommittén förespråkar en extensiv tolkning av 

rätten till respekt för familjeliv som inkluderar en rätt till familjeåterförening. Det 

finns dock enligt min mening inte tillräckligt med stöd för att hävda att 

konventionskommittéers uttalanden kan anses utgöra tolkningsmedel i 

Wienkonventionen om traktaträttens mening. Däremot finns stöd i de primära 

tolkningsreglerna, det vill säga sammanhanget, syftet och ändamålet, för att tolka 

barnkonventionen så att familjeåterförening bör vara utgångspunkten för att tillgodose 

principen om barnets bästa. 

 

Även enligt Europakonventionen kan det finnas en rätt till familjeåterförening för 

ensamkommande barn. Enligt artikel 32 i Europakonventionen har Europadomstolen 

mandat att tolka innebörden av konventionen. Kärnan i artikel 8 i 

Europakonventionen har enligt Europadomstolen ansetts vara en negativ skyldighet 

att inte ingripa i individers familjeliv genom att till exempel utvisa en familjemedlem 

på ett godtyckligt sätt. Utöver detta kan det i vissa fall finnas en positiv skyldighet att 

tillgodose en individs familjeliv genom att bevilja familjeåterförening. Vid en 

tolkning av Europadomstolens praxis kan urskiljas några principer för bedömningen 

av om ett nekande av familjeåterförening skulle innebära en kränkning av artikel 8. I 

en sådan bedömning ingår bland annat ett anknytningskriterium och ”the elsewhere 

test”, vilket betyder att myndigheter och domstolar ska göra en bedömning av vilket 

land familjen har mest anknytning till och om det går att återförenas i hemlandet. I 

bedömningen måste även principen om barnets bästa vägas in. Om det inte går att 

förenas i hemlandet har statsparten en skyldighet att tillgodose familjeåterförening. 

För ett ensamkommande barn som har beviljats status som alternativt 

skyddsbehövande i Sverige har Migrationsverket redan gjort en bedömning att hen 

inte kan återvända till sitt hemland. Svaret på ”the elsewhere test” borde därför bli att 

det inte går att förenas i hemlandet.  

 

Rättighetsstadgan är en del av EU:s primärrätt och måste därför tas i beaktande vid 

tillämpningen av all unionsrätt, däribland utlänningslagen. Rättighetsstadgan får 

aldrig ge ett sämre skydd för den enskildes mänskliga rättigheter än 

Europakonventionen. Tolkningen av innebörden av rättighetsstadgan är därför 

beroende av en tolkning av Europakonventionen och Europadomstolens praxis. 
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Eftersom det ibland kan finnas en rätt till familjeåterförening enligt 

Europakonventionens artikel 8, är det en förenklad slutsats att hävda att 

familjeåterföreningsdirektivet utgör EU:s miniminivå. För att utreda EU:s miniminivå 

gällande barns rätt till familjeåterförening måste en bedömning göras av EU-rätten i 

sin helhet. Detta innebär inte att Sverige ska underlåta att tillämpa 

familjeåterföreningsdirektivet, men att det krävs en bredare analys av miniminivåns 

innehåll än enbart ordalydelsen i familjeåterföreningsdirektivet.  Eftersom det både 

enligt barnkonventionen och Europakonventionen kan finnas en rätt till 

familjeåterförening för ensamkommande barn måste en bedömning mot bakgrund av 

konventionerna göras i varje enskilt fall för att i förslaget till lag om tillfälliga 

begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska vara förenlig med 

EU-rätten.  

 

Flyktingkonventionens skydd för familjeåterförening är starkare än vad det verkar vid 

första anblicken eftersom det inte stadgas explicit. I det slutliga dokumentet framtaget 

av konferensen som antog flyktingkonventionen ges en stark rekommendation till 

statsparterna att tillgodose familjeåterförening. Detta dokument är ett primärt 

tolkningsmedel enligt artikel 31.2 (b) i Wienkonventionen om traktaträtten. 

Flyktingkonventionen föreskriver ingen grund för att ge skydd till alternativt 

skyddsbehövande och det kan därför ifrågasättas om det ingår i flyktingkonventionens 

syfte och ändamål att respektera rätten till familjeliv för alternativt skyddsbehövande. 

Utan är närmare utredning av flyktingdefinitionens innebörd i internationell rätt kan 

flyktingkonventionen inte anses innebära en skyldighet för Sverige att tillgodose 

familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det trots avsaknad av absolut rättighet till 

familjeåterförening kan vara nödvändigt att stater tillgodoser att ensamkommande 

barn får återförenas med sina familjer. Min slutsats om svensk rätts förenlighet med 

internationell rätt är att lagen om tillfälliga begränsningar av rätten att få 

uppehållstillstånd i Sverige i teorin är förenlig med internationell rätt. ”Ventilen för 

familjeåterförening” innebär att lagstiftaren överlämnat till rättstillämparen att 

bedöma vad som är internationell miniminivå gällande rätten till familjeåterförening. 

Enligt min bedömning kan det ibland finnas en skyldighet att tillgodose 

familjeåterförening för att nå upp till miniminivån som föreskrivs av EU-rätten samt 



 54 

svenska konventionsåtagandena enligt barnkonventionen och Europakonventionen. 

Den lagstiftningsteknik regeringen använt genom att inkorporera en allmänt hållen 

hänvisning till svenska konventionsåtaganden kommer i praktiken innebära en sämre 

förutsägbarhet och en osäker tillvaro för ensamkommande barn som vill återförenas 

med sina föräldrar i Sverige. Det kommer ställas höga krav på svenska myndigheter 

och offentliga biträden att ha kunskap om internationell rätt och hur den ska tolkas. 

Inte minst gällande principen om barnets bästa, en princip som av 

Barnrättsutredningen nyligen kritiserats för att ha fått ett dåligt genomslag i svensk 

migrationsrätt.   
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