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Sammanfattning 
 

Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på 

såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen 

infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige (TUtlL). Denna lag medförde att flertalet av utlänningslagens (2005:716) paragrafer 

begränsades till EU-rättens och internationella konventioners miniminivå. Uppehållstillstånd 

på grund av anknytning till en alternativt skyddsbehövande i Sverige får därmed numera 

endast beviljas i de ärenden då ett avslag skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. 

   I MIG 2018:20 uttalade migrationsöverdomstolen att ett avslag gällande uppehållstillstånd 

till följd av anknytning till ett barn som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd med status 

alternativt skyddsbehövande strider mot artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 3, 9 och 10 Förenta 

nationernas konvention om barnets rättigheter.  

   Syftet med uppsatsen är att utreda om det föreligger någon skillnad mellan rätten till 

uppehållstillstånd i Sverige för föräldrar som åberopar anknytning till sitt minderåriga eller 

myndiga barn, samt när ett myndigt eller minderårigt barn ansöker om anknytning till sin 

förälder.  Uppsatsen avgränsar sig till att utreda situationer då anknytningspersonen i Sverige 

är alternativt skyddsbehövande. Genom att konstatera skillnader eller likheter i de ovan 

nämnda anknytningssituationerna önskar vi sedan påvisa huruvida MIG 2018:20 kan komma 

att ha inverkningar utanför dess kärnområde eller med hänsyn till internationella åtaganden. 

Vidare syftar uppsatsen till att ur ett rättssäkerhetsperspektiv av professor Aleksander 

Peczenik redogöra för om TUtlL, gällande bestämmelserna om rätten till familjeåterförening, 

uppfyller kraven på en rättssäker tillämpning och i fall MIG 2018:20 kommer förbättra eller 

försämra rättssäkerheten. 

   För att uppnå syftet kommer relevant gällande rätt i Sverige, EU och internationellt att 

studeras, speciellt ovan nämnda artiklar och artikel 16.3 Förenta nationernas allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utöver dessa kommer även vilka kriterier en 

individ behöver uppfylla för att anses vara alternativt skyddsbehövande och principen om 

non-refoulement att studeras.  

   Vi har i uppsatsen kommit fram till att rättstillämpningen mellan anknytningssituationerna 

påvisar stora rättsliga skillnader främst på grund av ålder, men även till följd av att det saknas 

relevant och analyseringsbar praxis. Det har således endast varit möjligt att konstatera att 

MIG 2018:20 kommer leda till en förbättring av rättssäkerheten gällande minderåriga barn då 

målet ökat BarnK:s status i svensk rätt. För att rättstillämpningen ej ska strida mot 

internationella åtaganden bör BarnK användas gällande omyndiga barn.  Det är även möjligt 

att konstatera att de senaste årens tillämpning av bestämmelserna om rätten till 

familjeåterförening inte uppfyller kraven för en rättssäker tillämpning. 

 

 

  



 

Förkortningar  
 

BarnK 1989 års FN:s konvention om barnets 

rättigheter, (Barnkonventionen) 

 

Barnrättskommittén    FN:s kommitté för barnets rättigheter 

 

EKMR Den Europeiska konventionen av den 4 

november 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

(Europakonventionen) 

 

EU      Europeiska unionen 

 

Europadomstolen     Europeiska domstolen för de mänskliga  

      rättigheterna 

 

Familjeåterföreningsdirektivet   Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 

september 2003 om rätt till familjeåterförening 

 

Flyktingkonventionen    1951 års konvention angående flyktingars  

rättsliga ställning 

 

FEU      Fördraget om Europeiska unionen 

 

FN      Förenta nationerna 

 

MigV      Migrationsverket 

 

MiD      Migrationsdomstolen 

 

MiÖD      Migrationsöverdomstolen 

 

RF      Regeringsformen (1974:152) 

 

Rättighetsstadgan     Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 

 

Skyddsgrundsdirektivet Europaparlamentets 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 skydds-

behövande, och för innehållet i det beviljade 

skyddet 



 

TUtlL       Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

      möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 

      (Den tillfälliga lagen) 

 

UDHR      FN:s allmänna förklaring om de mänskliga  

      rättigheterna (Universal Declaration on Human 

      Rights) 

 

UNHCR     The UN Refugee Agency 

 

UtlL      Utlänningslagen (2005:716) 

 

UNICEF     The United Nations Children's Fund 

 

  



 

Definitioner 
 

 

 

Alternativt skyddsbehövande    En person som riskerar att straffas med döden 

      eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller  

      annan omänsklig eller förnedrande behandling 

      eller bestraffning. Alternativt skyddsbehövande 

      kan även vara en civilperson som löper stor risk 

      att skadas på grund av väpnad konflikt.
1
 

 

Anknytningsperson     Kan vara en person som bor i Sverige, svensk 

      eller utlänning, eller en person som har beviljats 

      permanent uppehållstillstånd.
2
 

 

Barnombudsmannen  Myndighet som bildades den 1 januari 1993 och 

har en central roll när det gäller BarnK principer 

och tillämpning i Sverige. Myndigheten har två 

uppdrag. Den ska både företräda barns och 

ungas rättigheter och intressen samtidigt som 

den ska driva på genomförandet och bevaka 

efterlevnaden av konventionen.
3
 

 

Principen om familjens enhet   Är en fundamental rättighet som innebär att  

      familjen ska hållas samman. Denna princip  

      kommer till uttryck på olika sätt i internationella 

      rättsakter men gäller oavsett andra   

      konstellationer av nära anhöriga än kärnfamiljer 

      med minderåriga barn.
4
 

 

Transformering och inkorporering De två olika metoderna som används i Svensk 

rätt för att införliva konventioner. 

Transformering innebär att de delar av svensk 

författningstext som inte överensstämmer med 

den internationella överenskommelsen 

omarbetas eller upphävs för att motsvara statens 

internationella åtaganden, men i övrigt ska 

endast domstolar och  myndigheter tolka 

svenska interna rättsregler fördragskonformt. 

Inkorporering innebär däremot att en ny lag 

stiftas där det framgår att bestämmelserna skall 

gälla i Sverige. Bestämmelserna blir direkt 

tillämpliga och kan läggas till grund för beslut.
5
 

 

                                                
1 Migrationsverket, Ordförklaringar. 
2 Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 58. 
3 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 14. 
4 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 95-96. 
5 Nilsson, A., Mänskliga rättigheter, Linderfalk, U. (red.), Folkrätten i ett nötskal, s. 175; NJA 2004 s. 255; Juhlén, K., Handbok om 

barnkonventionen, UNICEF, s. 13 och 70. 



 

 

Uppehållstillstånd    Ger rätt att leva och bo i Sverige. Tillståndet kan 

      vara tidsbegränsat (begränsat uppehållstillstånd) 

      eller utan tidsbegränsning (permanent  

      uppehållstillstånd).
6
 

  

                                                
6 Migrationsverket, Olika skäl för uppehållstillstånd, 2018-08-08. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
 

År 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige, vilket var mer än dubbelt så många mot år 

2014.
7

 Av dessa asylsökande var totalt 70 384 barn varav 35 369 var specifikt 

ensamkommande barn.
8
 År 2016 sjönk antalet asylansökningar från 162 877 till 28 939.

9
 

Denna siffra har sedan sjunkit lite per år och år 2018 var det 21 502 asylansökningar.
10

 

Antalet beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter på grund av anknytning 

har mellan år 2015-2018 legat på samma nivå förutom att det var något fler år 2017.
11

 På 

grund av det stora antalet ökade asylansökningar år 2015 lämnade regeringen in en 

proposition med ett förslag på en tidsbegränsad lag som skulle begränsa möjligheten till 

uppehållstillstånd enligt utlänningslagen, 2005:716 (UtlL) i vissa fall.
12

 Detta förslag 

resulterade i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, (TUtlL). Det har på grund av TUtlL blivit svårare för personer 

med uppehållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehövande i Sverige att nyttja sin rätt 

till familjeåterförening. Den Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) är av särskild 

betydelse för rätten till familjeåterförening för vuxna anhöriga till alternativt 

skyddsbehövande. EKMR och Rättighetsstadgan är bindande att följa för medlemsstaterna i 

Europeiska Unionen (EU). Barn har extra skydd genom vissa principer i UtlL och Förenta 

nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter (BarnK) vad gäller rätten till sina 

föräldrar, familj och därigenom familjeåterförening. Trots att barn besitter detta extra skydd 

har deras rätt till familjeåterförening, familjeliv också åsidosatts de senaste åren på grund av 

TUtlL, men genom MIG 2018:20 har detta ändrats. I MIG 2018:20
13

 som handlar om en 8 

årig pojke med tillfällig uppehållstillstånd i Sverige vars föräldrar ansöker om 

uppehållstillstånd till följd av anknytning, konstaterade Migrationsöverdomstolen (MiÖD) att 

bestämmelserna i TUtlL beträffande anhörighetsinvandring, uppehållstillstånd på grund av 

anknytning, familjeåterförening, strider mot artikel 8 EKMR och artikel 3, 9 och 10 BarnK. 

Genom detta avgörande ändrade således MiÖD presumtionen i lagen gällande när 

uppehållstillstånd ska beviljas anhöriga till ett barn med statusen alternativt skyddsbehövande 

i Sverige. 

 

1.2 Problemformulering 
 

MiÖD har i MIG 2018:20 konstaterat att bestämmelserna i TUtlL kring 

anhörighetsinvandring strider mot artikel 8 EKMR och artikel 3, 9 och 10 BarnK. Dessa 

konstateranden leder till att rättsfallet ändrar de senaste årens tillämpning av kriterierna kring 

                                                
7  SCB., Det stora antalet asylsökande ökade inte flyktinginvandringen nämnvärt, 2016-03-18.  
8  Migrationsverkets statistik, Inkomna ansökningar om asyl 2015, 2016-01-01. 
9  Migrationsverkets statistik, Inkomna ansökningar om asyl 2016, 2017-01-01. 
10  Migrationsverkets statistik, Inkomna ansökningar om asyl 2018, 2019-01-01. 
11 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd översikt, 2019-05-02. 
12 Prop. 2015/16:174, s. 1-2. 
13 Se avsnitt 3.2.2.2 för en ingående redogörelse av rättsfallet MIG 2018:20. 
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rätten till familjeåterförening beträffande ett barns rätt till sin familj. Denna uppsats ska 

därmed utreda två problem varav det första är hur och om MIG 2018:20 på grund av 

internationella åtaganden även kommer påverka bedömningen när en förälder åberopar 

anknytning till sitt myndiga barn och när ett utländskt barn oavsett ålder söker anknytning till 

sin förälder, i de fall anknytningspersonen har statusen alternativt skyddsbehövande. Det 

andra problemet är om tillämpningen av bestämmelserna om familjeåterförening de senaste 

åren uppfyller kraven på en rättssäker tillämpning och ifall MIG 2018:20 kommer bidra till 

en ökning eller minskning av rättssäkerheten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda om och i så fall på vilket sätt det föreligger någon 

skillnad beträffande rätten till familjeåterförening beroende på om det alternativt 

skyddsbehövande barnet i Sverige, som en förälder åberopar anknytning till, är minderårigt 

eller myndigt. Uppsatsen ska även utreda om det föreligger någon skillnad när ett utländskt 

myndigt eller minderårigt barn åberopar anknytning sin förälder med statusen alternativt 

skyddsbehövande i Sverige, eftersom MIG 2018:20 handlar om föräldrar som ansökt om 

uppehållstillstånd i Sverige till följd av anknytning till sitt barn. Genom att undersöka om det 

föreligger en skillnad mellan föräldrar och deras barn beträffande rätten till 

familjeåterförening vill vi bidra till en tydligare bild av gällande rätt samt huruvida gällande 

rätt överensstämmer med artikel 3, 9 och 10 BarnK, artikel 8 EKMR, artikel 7 och 24 

Rättighetsstadgan, artikel 23 Skyddsgrundsdirektivet
14

 och artikel 16.3 FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR). Praxis både innan och efter 

ikraftträdandet av TUtlL beträffande familjeåterförening, där en klagande åberopar 

anknytning till en anhörig som befinner sig i Sverige, kommer analyseras för att utröna 

huruvida det föreligger skillnader vid den slutgiltiga bedömningen mellan föräldrar och deras 

barn. Framförallt MIG 2018:20 kommer att analyseras. Uppsatsen ska således leda till en 

förståelse och skildring av rättsläget i de ovan nämnda anknytningssituationerna och på så vis 

påvisa huruvida MIG 2018:20 kan komma att ha inverkningar även utanför dess kärnområde, 

samt ifall domen borde ha vidare påverkan för att ej strida mot internationella åtaganden. 

Slutligen önskar vi ur ett rättssäkerhetsperspektiv påvisa hur de senaste årens tillämpning av 

bestämmelserna om rätten till familjeåterförening uppfyller alternativt inte uppfyller kraven 

för en rättssäker tillämpning samt ifall MIG 2018:20 kommer försämra eller förbättra 

rättssäkerheten. 

 

Frågeställningar: 

 

- Föreligger det en skillnad gällande rätten till uppehållstillstånd på grund av 

anknytning när en förälder åberopar anknytning till ett myndigt eller minderårigt barn, 

med statusen alternativt skyddsbehövande, samt när ett minderårigt eller myndigt barn 

söker anknytning till sin förälder med statusen alternativt skyddsbehövande i Sverige? 

Vad är i sådana fall denna skillnad? 

                                                
14 Europaparlamentets 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. 
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- Kommer MIG 2018:20 leda till en försämring eller förbättring av rättssäkerheten 

rörande uppehållstillstånd på grund av anknytning i ovan nämnda situationer? 

1.4 Avgränsningar 
 

De centrala lagarna i svensk och internationell rätt för personer som åberopar anknytning till 

en alternativt skyddsbehövande är UtlL, TUtlL, skyddsgrundsdirektivet, rättighetsstadgan, 

EKMR, BarnK och UNHR. Av dessa kommer alla utom rättighetsstadgan att studeras 

ingående. För att minska mängden material kommer dock inte fler artiklar än de i syftet 

nämnda artiklarna i BarnK och EKMR att studeras ingående, gällande UDHR kommer artikel 

14.1 och 16.3 att studeras ingående. Vi avgränsar oss till de i syftet nämnda artiklarna 

eftersom de är det mest relevanta artiklarna för att besvara uppsatsens syfte. Migrationsrätt 

har en stark internationell koppling och principen om non-refoulement i artikel 14.1 UDHR 

är central när det gäller rätten att erhålla uppehållstillstånd i ett land därför ska denna princip 

studeras. För att besvara frågeställningarna är det viktigt att förstå vilka kriterier en individ 

behöver uppnå för att anses vara alternativt skyddsbehövande. Bestämmelser kring 

uppehållstillstånd som skyddsbehövande kommer att beröras, dock inte övrigt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL. 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga 

ställning (flyktingkonventionen) och 4 kap. 1 § UtlL kommer att beröras för att belysa 

skillnaden mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande, medan skyddsgrundsdirektivet 

och UtlL används för att visa vem som är alternativt skyddsbehövande. Uppehållstillstånd på 

grund av arbete, besök eller sjukdom kommer inte att beröras. Den praxis i Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och de nationella 

migrationsdomstolarna som berör tolkningen och tillämpningen av rättsreglerna kring 

anhörighetsinvandring för alternativt skyddsbehövande kommer att beröras. Gällande praxis 

från de nationella migrationsdomstolarna kommer endast två avgöranden av 

migrationsdomstolen (MiD) att redogöras för då det saknas liknande diskussion i 

prejudicerande mål från MiÖD. Målen från Europadomstolen är avgränsade till att specifikt 

beröra artikel 8 EKMR. Vi kommer redogöra för ett antal rättsfall både av MiÖD och 

Europadomstolen i löpande text, men avgöranden med likvärdiga resonemang kommer 

arbetas ihop eller endast hänvisas till på grund av uppsatsens storlek. Viss praxis om 

asylsökande kan förekomma då jämförelser mellan statusarna sker. Diskussionen kring 

rättssäkerhet utgår från definitionen Aleksander Peczenik presenterar i sin bok
15

. Vi kommer 

inte redogöra för hur den som ska ansöka om familjeåterförening går tillväga eller de faktum 

att en individ måste bevisa att det föreligger ett familjeband för att beviljas 

anhöriginvandring.  

 

1.5 Metod 
 

I denna uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Den rättsdogmatiska 

metoden används för att finna en lösning på en konkret problemformulering och återspeglar 

således gällande rätt.
16

 Rättsdogmatik består av att ta reda på hur verkligheten är beskaffad 

genom en rekonstruktion av rättssystemet med de begränsningar som uppställs genom 

maktutövning och beslutsfattande av lagstiftare och domstolar.
17

Den rättsdogmatiska 

                                                
15 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. 
16 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Nääv, M. och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 26. 
17 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004. s. 1. 
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metoden innehar den ovanliga egenskapen att dels vara en central rättsvetenskaplig disciplin 

samt en praktisk tillämpningsmetod. Det innebär att den inte endast består av en 

rekonstruktion av något redan existerande utan även är en kreativ analys som skapar 

lösningar. Rättsdogmatiken är således en viktig länk mellan auktoriseringsbar tolkningsdata 

och rättspolitiska argumentationslinjer som utgör ett praktiskt syfte.
18

 Väl utförda 

rättsdogmatiska undersökningar ökar rättssäkerheten och förutsebarheten då den anlägger ett 

inre perspektiv på samhällsfrågor.
19

 

   Eftersom uppsatsen berör migrationsrätt faller det naturligt att behandla svensk rätt, EU-rätt 

och internationell rätt. Den rättsdogmatiska metoden innefattar de vedertagna rättskällorna 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsvetenskaplig doktrin.
20

 Torstein Eckhoff har i 

sin inflytelserika bok angående rättskälleläran
21

 anfört att ytterligare källor som bör beaktas 

är andra myndigheters praxis, privat praxis, rättsuppfattningar särskilt i litteratur samt reella 

hänsyn. Eckhoff anför vidare att rättskällorna kan breddas till att innefatta även soft law som 

till exempel EU-rätten och mänskliga rättigheterna.
22

 Vi har i denna uppsats valt att arbeta 

utifrån Eckhoffs bredare syn kring relevanta rättskällor för att tolka och systematisera 

gällande rätt eftersom migrationsrätt är ett område med hög internationell påverkan från olika 

aspekter. Frågeställningarna kommer således besvaras genom en analys av svensk och 

internationell rätt i form av lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis, konventioner, doktrin, 

myndigheters praxis och litteratur för att beröra principer och rättskällor som har betydelse 

för tillämpning och tolkning av nationell rätt.
23

 Den dogmatiska metoden kommer därför 

användas för att beskriva hur rättskällorna antagna på europeisk nivå ska, har och bör tolkas 

samt tillämpas på en nationell nivå, närmare bestämt i Sverige. 

 

1.6 Teori 
 

Denna uppsats kommer i analysen problematisera frågeställningen om MIG 2018:20 utifrån 

ett teoretiskt rättssäkerhetsperspektiv av Peczenik. Det innebär att bestämmelserna kring 

uppehållstillstånd på grund av anknytning, för de i syftet nämnda situationerna i TUtlL 

kommer granskas utifrån både ett formellt och ett materiellt rättssäkerhetsperspektiv i 

avseende att utreda om tillämpningen varit rättssäker och ifall MIG 2018:20 kommer 

förbättra eller försämra rättssäkerheten. 

   Peczenik delar in begreppet rättssäkerhet i en formell och en materiell inriktningen. Formell 

rättssäkerhet handlar om likhet inför lagen, förutsebarhet och stabilitet. Likhet inför lagen 

innebär att maktutövningen i en stat ska grundas på generella och korrekt utformade 

rättsregler, vilket innebär att den enskilde varken får slippa påföljderna som stadgas i lagen 

eller får tilldelas förmåner som denna inte har rätt till, med andra ord formell likhet. Kravet 

på materiell likhet inför lagen, att ingen får diskrimineras utan en etisk motivering, ska även 

vara uppfyllt för att uppnå total rättssäkerhet.
24

 En hög grad av förutsebarhet föreligger i en 

stat när maktutövningen i stort följer rättsreglerna. Ju mer exakt utformade och generellt 

tillämpbara rättsreglerna är desto mer kan domstolarna tillämpa principen om att lika fall ska 

behandlas lika och därmed uppnå ökad förutsebarhet och göra rättsväsendet säkrare. Stabilitet 

                                                
18 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Nääv, M. och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 45-46. 
19 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Nääv, M. och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 27. 
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 37. 
21 Eckhoff, T. och Helgesen, J. E., Retskildelære, s. 15-38. 
22 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 37. 
23 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, Nääv, M. och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 27; Reichel, J., EU-rättslig metod, Nääv, 

M. och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 109. 
24 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 43-61. 
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gällande formell rättssäkerhet åsyftar att regler inte ska ändras hur snabbt som helst, då det 

skapar kaos i samhället när varken statens medborgare eller myndigheterna hinner anpassa 

sig efter de nya reglerna. Reglerna i en stat ska vara stabila och förutsägbara så att den 

enskilde kan förutse vilket beslut som kommer att fattas och därigenom erhålla skydd mot 

godtycklig maktutövning och planera sitt liv. Det är inte endast rättsreglernas utformning, 

innehåll och stabilitet som påverkar rättssäkerheten utan framförallt myndighetspraxis. Alla 

rättsliga beslut i en stat måste läggas ihop under generella rättsregler, med andra ord måste de 

uppfattas som rättsreglernas tillämpning och uppfylla kravet på förutsebarhet för att anses 

rättssäkra.
25

 

   Peczenik redogör i sin bok för att det är naturligt att definiera rättssäkerhet som något mer 

än förutsebarhet. Kravet på förutsebarhet kan enligt Peczenik inte vara det enda kravet för 

rättssäkra praxis. Maktutövningen bör vara rimligt förutsebar med stöd av lagen och förenlig 

med ett hänsynstagande till andra etiska värden. Etiska värden utgör tillsammans med rättvisa 

det Peczenik benämner som materiella rättssäkerhet. Med materiell rättssäkerhet avses att 

maktutövningen sker på ett förnuftigt sätt, det vill säga att en avvägning sker mellan 

hänsynen till den på rättsreglerna baserade förutsebarheten och andra etiska värden. Etiska 

värden innebär att något är bra eller dåligt, till exempel är det etiskt bra att leva i ett fritt 

samhälle och att alla behandlas lika. Den legitima staten måste visa respekt för ett minimum 

av mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.
26

 

   Den juridiska metodens övergripande mål är enligt Peczenik en optimal kompromiss mellan 

förutsebarhet (formell rättssäkerhet) och (andra) etiska hänsyn (bland annat till rättvisan).
27

 

Peczenik uppdelning mellan formell och materiell rättssäkerhet är relevant för denna uppsats 

eftersom den gör oss medvetna om hur likhet inför lagen, förutsebarhet, stabilitet och etiska 

värden samt rättvisa utgör grunden för en rättssäker stat. Formell- och materiell rättssäkerhet 

är två motstående begrepp som behöver avvägs mot varandra då ett beslut endast motsvarar 

kravet på rättssäkerhet, en rättssäker tillämpning, om det är moraliskt försvarbart.
28

 

 

1.7 Tidigare forskning 
 

TUtlL har varit mycket omtalad men framförallt kritiserad.
29

 Det saknas dock, till följd av 

lagens relativt korta levnadstid, någon omfattande forskning inom uppsatsen berörda ämne. 

En förklaring till detta torde vara att det ännu inte finns tillräckligt med praxis för att framföra 

någon legitim forskning. Inte heller har det genomförts någon utvärdering av vilken faktisk 

inverkan TUtlL har åstadkommit i förhållande till dess syfte.
30

 Tidigare forskning begränsas 

således till att beröra anhörighetsinvandring och familjeåterförening samt redogörelser och 

analyser kring Europadomstolen och barnets bästa.
31

 Även humanitära konsekvenser av 

TUtlL, dock innan rättspraxis upprättats utifrån TUtlL
32

 samt redogörelse för de juridiska 

riskerna med att förläng TUtlL
33

 har berörts.  

                                                
25 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 51-53, 89-90. 
26 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 60, 91-94. 
27 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 99. 
28 Peczenik, A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 61. 
29 Prop. 2015/16:174, s. 27; Prop. 2018/19:128, s. 29; Stén, P., Lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare – förlängd tillfällig 

utlänningslag skapar problem, Dagens Juridik, 2019-03-23. 
30  Prop. 2015/16:174, s.27; Prop. 2018/19:128, s. 29. 
31 Dane, L., Europadomstolen och barnets bästa, FT 2015 nr. 2, 193-224. 
32 Beskow, L., Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, svenska Röda Korset, 2018. 
33 Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga 

den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Berggren, L., Rubil, S. och 

Rönnow, Pessah, S. (red.), 2018-10-08. 
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   Något som intresserat forskare har varit när den sökande är ett barn alternativt när en 

ansökan involverar ett barn. Kring barnperspektivet finns såväl forskningar om hur barn 

påverkas psykiskt av en asylprocess
34

, deras integration i svenska samhället
35

 samt den 

psykosociala utvecklingen av ett barn som tvingar vara åtskild från sina föräldrar. Det har 

även forskats kring familjeåterförening där utmaningar för skyddet av familjeliv exkluderas 

från att vara en fundamental rättighet.
36

 Detta har genom artikel 8 EKMR fått betydelse för 

hur nationell lagstiftning tolkas samt vilka bedömningar som bör och ska göras i det enskilda 

fallet och är således en bidragande framställan av gällande rätt. 

 

1.8 Material 
 

Globala instrument av relevans för uppsatsen är FN, specifikt FN-organet The UN Refugee 

Agency (UNHCR) och FN:s kommitté för barnens rättigheter (Barnrättskommittén). Det 

finns ingen internationell domstol eller liknande organ som kan utdöma sanktioner ifall en 

stat inte följer BarnK:s bestämmelser. Däremot granskar Barnrättskommittén staterna medan 

de förverkligar sina skyldigheter och publicerar allmänna kommentarer om hur olika artiklar 

och teman i BarnK ska tolkas.
37

 Dessa allmänna kommentarer utgör därmed en stor och 

viktig del av uppsatsens avsnitt om BarnK som då endast kommer kompletteras med 

förarbeten, doktrin och litteratur. The United Nations Children's Fund (UNICEF:s) handbok 

om BarnK har använts i stor utsträckning då det är ett organ inom FN vars verksamhet utgår 

från BarnK:s rättigheter.
38

 De internationella konventioner som kommer beaktas mest i denna 

uppsatsen är EKMR, BarnK och UDHR, men även flyktingkonventionen tas upp i ringa 

omfattning. Framförallt är det bestämmelser om rätt till familjeåterförening, familjeliv, 

uppehållstillstånd som skyddsbehövande och principer som non-refoulement, barnets bästa 

och familjens enhet som behandlas i uppsatsen. Det EU-rättsliga direktiv som kommer att 

behandlas i större omfattning i uppsatsen är skyddsgrundsdirektivet men även 

familjeåterföreningsdirektivet
39

 kommer att beröras i viss omfattning. Yttranden och 

rekommendationer från EU-organ och UNHCR används i ringa utsträckning då dessa ej är 

rättsligt bindande, men de kan ge förståelse kring vilken utveckling som kan tänkas ske i 

framtiden på området.
40

 

   Rättspraxis från Europadomstolen kommer framförallt tas fram genom MIG 2018:20 och 

Hans Danelius bok sedan vidare kedjesökningar från funna avgöranden. Svensk rättspraxis 

kommer letas fram genom kedjesökningar från MIG 2018:20 och lagkommentarerna till 5 

kap. 3- 3 a §§ UtlL både från Karnov och Zeteo. Två avgöranden från MiD förekommer 

eftersom de utgör en central del för att uppnå uppsatsen syfte och de framgår ej liknande 

diskussioner i något mål från MiÖD. Myndighetspraxis utnyttjas från Migrationsverket 

(MigV) i form av ett rättsligt ställningstagande som behandlar principen om familjens enhet. 

                                                
34 Björn Jarkman, G., Barnen i migrationsprocessen – vad vet vi och vilka slutsatser kan vi dra?, Asplund, A., Thalberg, S. och Tovatt, C. 

(red.), Barn och migration, Delmi avhandlingsnytt 2018:6. 
35 Borevi, K., Familj, medborgarskap, migration - Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, Delmi rapport 2018:5; 

Ottosson, L., Utan given hemvist: Barnperspektiv i den svenska asylprocessen, Asplund, A., Thalberg, S. och Tovatt, C. (red.), Barn och 

migration, Delmi avhandlingsnytt 2018:6. 
36 Morgaes-Gil, S., EU common policy on asylum, Gonzâlez Pascual, M., Torres Perez, A. (red.), The Right to Family Life in the European 

Union, Routledge, 2017, s. 181-195. 
37 Prop. 1996/97:25, kap. 14.1; Barnombudsmannen, allmänna kommentarer. 
38 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, 2007. 
39 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
40 Bernitz, U. och Kjellgren, A., Introduktion till EU, s. 50-51; Bernitz, U. och Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 58, 180-181; MIG 

2008:12; MIG 2013:15. 
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Rättsliga ställningstaganden
41

 har till syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig 

rättstillämpning därav använde vi oss av detta för att påvisa hur MigV resonerar. 

   Hittills har det endast avgjorts två mål från MiÖD inom vårt syfte där de tillämpar 

bestämmelserna i TUtlL. Det har beträffande TUtlL därmed lagts särskild vikt vid att granska 

även ett rättsfall från MiD, remissvaren och ytterligare doktrin. Det har även varit behövligt 

att använda rättspraxis som berör olika delar även innan ikraftträdandet av TUtlL för att med 

beaktning av rättsfallen och uttalade principer från Europadomstolen undersöka huruvida 

MIG 2018:20 kommer fortsätta att påverka lagtolkningen samt i syfte att fastställa gällande 

rätt. Det förelåg svårigheter med att finna relevant doktrin vad gäller TUtlL:s konsekvenser. 

Delmi rapport, en utredning från svenska Röda Korset samt en rapport av Rådgivningsbyrån 

för asylsökande och flyktingar har därför beaktats i samband med inhämtningen av 

information. Alla tre källor kan i varierande grad anses ensidiga och styrda av vissa 

värderingar eller intressen, men då de tar upp liknande konsekvenser och alla är jurister inom 

migrationsrätt utom Karin Borevi som är lektor i statsvetenskap men forskar inom invandring 

och integration anser vi att källorna är trovärdiga. Svenska Röda Korset och Delmi rapporten 

är i stort inriktade på de humanitära konsekvenserna av TUtlL, vilket vi inte berör i denna 

uppsats men delar av dessa skrivelser har kunnat användas. Det går att argumentera för att 

Delmi rapporten härrör från regeringens intresse att ha en reglerad invandring eftersom det är 

en del av statens offentliga utredningar (SOU) och då är det bra att väga upp detta mot en 

intresseorganisation som Röda Korset när de har liknande infallsvinklar. Rådgivningsbyråns 

rapport handlar om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska 

riskerna med att förlänga lagen. Vi vill tillmäta Rådgivningsbyråns rapport relevans trots att 

de inte är forskare utan endast praktiserande jurister inom migrationsrätt då de har 

kvalificerad kompetens inom TUtlL. Doktrinen i form av artiklar, studier och rapporter som i 

övrigt har använts kommer framförallt från professor i internationell rätt Rebecca (Thorburn) 

Stern och doktorand i offentlig rätt Louise Dane. De är båda aktiva inom barn- och 

migrationsrätt. 

 

1.9 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i flera olika avsnitt med strukturerade underrubriker. Det första 

avsnittet är inledande till ämnet genom att det först presenteras en bakgrund sedan syfte, 

frågeställningar, avgränsningar, metod, teori, tidigare forskning och material. Det andra 

avsnittet introducerar flyktingdefinitionen, principen om non-refoulement, statusen alternativt 

skyddsbehövande i skyddsgrundsdirektivet och UtlL samt begreppet familjemedlem och 

uppehållstillstånd på grund av anknytning i UtlL. Sedan presenteras en redogörelse för 

portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL, UtlL:s grundprincip om att hålla samman familjer och 

rättighetsstadgan. Efter det presenteras UDHR, BarnK och EKMR. Avslutningsvis framgår 

tanken bakom införandet av TUtlL och hur TUtlL påverkar bestämmelserna i UtlL, specifikt 

bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning för alternativt 

skyddsbehövande, och sedan presenteras aktuella remissvar samt doktrin gällande lagens 

konsekvenser och eventuella fortsättning. För att skapa förståelse huruvida det föreligger en 

skillnad gällande rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning i syftet nämnda 

anknytningssituationer och TUtlL:s nivå av rättssäkerhet samt ifall MIG 2018:20 kommer att 

ha en vidare påverkan är det nödvändigt med denna bakgrundsinformation. Informationen i 

                                                
41 Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 29-30, 46-47. 
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det här avsnittet ökar förståelsen för hur aktuella lag- och konventionsbestämmelser borde 

omsättas i praktiken. 

   Det tredje avsnittet behandlar praxis från Europadomstolen och de nationella 

migrationsdomstolarna för att förstå tillämpningen och identifiera gällande rätt beträffande 

familjeåterförening. Vi vill med detta avsnitt skapa en förståelse kring sambandet mellan 

lagstiftningen och den praktiska tillämpningen inom vårt syfte. Genomgången av rättsfall 

görs för att belysa den utveckling som skett i förhållandet mellan lagtolkning, internationella 

konventioner och EU-rätt. Avslutningsvis framgår några kommentarer för att sammanfatta 

upp det andra och tredje avsnittet. 

   I det fjärde avsnittet besvaras samtliga frågeställningar genom lag- och 

konventionsbestämmelserna som redogjorts för i avsnitt två och avgörandena i avsnitt tre. För 

att korrekt redogöra för gällande rätt krävs det alltid en sammankoppling mellan de gällande 

rättsreglerna och den praktiska tillämpningen. Vi kommer börja med att redogöra för ifall det 

föreligger en skillnad gällande rätten till uppehållstillstånd i syftet nämnda 

anknytningssituationer. Efter det kommer vi genomföra en analys ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv av Peczenik. Specifikt ifall tillämpningen av bestämmelserna i TUtlL 

uppfyller alternativt inte uppfyller kraven på en rättssäker tillämpning samt hur 

rättssäkerheten beträffande rätten till familjeåterförening kommer att öka eller minska på 

grund av MIG 2018:20. I det femte avsnittet redogör vi för vår slutsats som bygger på 

analysen i det fjärde avsnittet. I det sjätte avsnittet kommer avslutande reflektioner, idéer 

kring framtida forskning och lösningar för att öka rättssäkerheten, att presenteras.  
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2. Gällande rätt 

2.1 Uppehållstillstånd som skyddsbehövande 
 

I Sverige har flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som 

befinner sig i Sverige rätt till uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 1 § UtlL. Beroende på 

vilken av dessa tre statusar, flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande, 

ett uppehållstillstånd beviljas på kan det påverka rätten till familjeåterförening.
42

 Alternativt 

skyddsbehövande, 4 kap. 2 § UtlL, erhålls av personer som har ett behov av skydd men inte 

uppfyller flyktingkonventionens kriterier, kraven i 4 kap. 1 § UtlL, för att anses som 

flykting43 

   Artikel 1 Flyktingkonventionen och 4 kap. 1 § UtlL definierar en flykting som en person 

“som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, 

vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 

återvända till det landet…”  

   1951 års flyktingkonvention var tidigare begränsad till att främst ge skydd åt europeiska 

flyktingar i andra världskriget och sammanfattar en flyktings rättigheter, bland annat 

religions- och rörelsefrihet, rätten att arbeta, att få utbildning och att erhålla resedokument, 

men den understryker också en flyktings skyldigheter gentemot värdlandet. Konventionen 

säger att flyktingar inte får skickas tillbaka till ett land där de fruktar förföljelse. Den 

förklarar också vilka personer eller grupper som inte omfattas av konventionen. I samband 

med 1967 års protokoll kom flyktingkonventionen att omfatta alla flyktingar utan geografisk 

begränsning och utan hänsyn till om händelser som lett till flyktingskap har inträffat före 

tidpunkten 1 januari 1951.
44

 

 

2.1.1 Principen om non-refoulement 
 

I artikel 14.1 UDHR stadgas att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl 

från förföljelse. Detta ger uttryck för principen om non-refoulement som är kodifierad både i 

artikel 33 Flyktingkonventionen och artikel 3 EKMR.  I tanke på vår avgränsning kommer vi 

endast redogöra för principen inom ramen för mänskliga rättigheter, bland annat artikel 3 

EKMR och BarnK, och inte inom flyktingrätten. Principen innebär att en stat inte får 

utelämna, återsända, avvisa eller utvisa en person till ett land eller till gränsen mot ett område 

där denne riskerar att bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, 

med andra ord riskerar en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Europadomstolen har i 

sina avgöranden
45

 poängterat att principen är en del av artikel 3 EKMR och därmed bindande 

för de stater som anslutit sig.  Finns det grundad anledning att tro att personen kommer få 

sina mänskliga rättigheter kränkta vid ett utlämnande, utvisade eller återsändande får det 

således ej ske. Det framgår även i artikel 21 Skyddsgrundsdirektivet att principen om non-

refoulement ska respekteras och sedan år 2009 i artikel 19 (2) Rättighetsstadgan.
46

 I 

                                                
42 Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsebarhet i svensk asylpraxis, SvJT 2012, s. 282. 
43 Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 9. 
44 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning.  
45 Se t.ex. Europadomstolen mål nr. 14038/88 Soering mot det Förenade kungariket, mål nr. 15576/89 Cruz Varas mot Sverige, mål nr. 

13163/87 Vilvarajah m.fl. mot det Förenade kungariket. 
46  Lauterpacht, Sir E. och Bethlehem, D., The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion, Feller, E., Türk, V. och 

Nicholson, F. (red.), Refugee Protection in International Law, s. 151, p. 221, 160, p. 244; Andersson, S., m.fl., Prövning av 
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Barnrättskommitténs allmänna kommentarer framgår att principen om non- refoulement ska 

följas, se vidare om BarnK i avsnitt 2.6.
47

  I svensk rätt uttrycks principen i 4 kap. 2 § 1 st. 

och 12 kap. 1-3 §§ UtlL. 

   FN och UNHCR har i flera dokument framfört att principen non-refoulement hör till 

bindande internationell sedvanerätt, men det har rått delade meningar kring principens status i 

doktrin. Hathaway ansåg år 2005 att principen inte utgjorde internationell sedvanerätt trots 

UNHCR:s yttranden eftersom principen inte har förankring i praxis.
48

 I en artikel i svensk 

juristtidning år 2012 framförde Stern att principen om non-refoulement i artikel 14.1 UDHR 

inte är sedvanerättsligt bindande, men i den senare utgivna boken där Stern skrivit 

inledningen framgår det att principen utgör sedvanerätt och är bindande för alla stater. 

Statusen denna princip besitter har således utvecklats mellan åren 2012-2015 enligt Stern.
49

 I 

en bok från år 2016 och 2018 uttrycker Stern återigen att principen utgör sedvanerätt och 

hänvisar till att Europadomstolens rättspraxis är omfattande på denna punkt.
50

 I tanke på hur 

mycket internationell lag har utvecklats sedan UDHR skapades anser Molnár i sin artikel år 

2016 att principen utgör internationell sedvanerätt och hänvisar till Hathaway
51

 för en motsatt 

åsikt.
52

 I boken prövning av migrationsärenden från år 2018 framgår att principen non-

refoulement utgör internationell sedvanerätt och att den aldrig kan inskränkas.
53

 Efter denna 

redogörelse är det rimligt att dra slutsatsen att det på den europeiska kontinenten inte längre 

råder någon meningsskiljaktighet kring att principen non-refoulement härrör till internationell 

sedvanerätt. Detta på grund av Europadomstolens praxis, EKMR, och den allmänna 

utvecklingen av EU-rätten, bland annat skyddsgrundsdirektivet och rättighetsstadgan. 

Principen om non-refoulement kan således genom att hindra utvisning eller avvisning av en 

person ge rätt till uppehållstillstånd. 

 

2.2 Alternativt skyddsbehövande 

2.2.1 Skyddsgrundsdirektivet 
 

Skyddsgrundsdirektivet antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i en äldre 

version år 2004
54

 samt i en omarbetad version år 2011
55

 och är till för personer som behöver 

internationellt skydd men som faller utanför flyktingkonventionen. Skyddsgrundsdirektivet 

utgör den första överstatliga regleringen av skydd för sådana personer.
56

 Syftet med direktivet 

                                                                                                                                                  
migrationsärenden – Bevis 8, s. 121, 162-164; Molnár, T., The principle of non-refoulement under international law: its inception and 

evolution in a nutshell, Cojourn 1:1 (2016), s. 51-56. 
47 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför 

ursprungslandet, s. 10, p. 26-28. 
48 Hathaway, J. C., The Rights of Refugees under international Law, s. 363-367. 
49 Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsebarhet i svensk asylpraxis, SvJT 2012, s. 282.; 

Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - en bedömning i asylärenden, s. 7-8. 
50  Thorburn Stern, R., Migration, Lerwall, L. (red.), Makt, myndighet, människa- en lärobok i speciell förvaltningsrätt, 2016, s. 39; 

Thorburn, Stern, R., Migration, Lerwall, L. (red.), Makt, myndighet, människa- en lärobok i speciell förvaltningsrätt, 2018, s. 40. 
51 J. C., The Rights of Refugees under international Law, 2005, s. 363-370. 
52 Molnár, T., The principle of non-refoulement under international law: its inception and evolution in a nutshell, Cojourn 1:1, 2016, s. 56. 
53 Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 121, 163-164. 
54 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. 
55 Europaparlamentets 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 
56 Gil-Bazo, M-T., Refugee status, subsidiary protection, and the right to be granted asylum under EC law, UNICEF, s. 1; 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 
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är att föra in normer och garantera en miniminivå av förmåner för personer som behöver 

internationellt skydd. Direktivet gäller för tredjelandsmedborgare,  det vill säga personer som 

inte är medborgare i ett EU-land, och statslösa personer, vilket betyder att personen inte har 

medborgarskap i något land.
57

 I enlighet med artikel 18 Skyddsgrundsdirektivet kan en 

person som inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting anses vara alternativt 

skyddsbehövande, när det finns grundad anledning att förmoda att denna vid ett återvändande 

skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada enligt artikel 15
58

 och den inte 

omfattas av undantagen i artikel 17. Vidare ska personen inte vilja eller kunna begagna sig av 

landets skydd på grund av risken att straffas med döden, bli torterad eller behandlas 

inhumant. Kriterierna för vem som ska anses berättigad till skydd som alternativt 

skyddsbehövande framgår i ingress 34. I enlighet med artikel 19 Skyddsgrundsdirektivet har 

medlemsländerna när en utlänning inte längre uppfyller kraven för att betraktas som 

alternativt skyddsbehövande tillåtelse att upphäva, återkalla eller vägra att förnya statusen. 

Bland annat upphör en utlänning att vara alternativt skyddsbehövande enligt artikel 17 

Skyddsgrundsdirektivet, efter hänvisning från artikel 19, om denna har varit med och anstiftat 

eller deltagit i brott i medlemsstaten eller före inresan till den berörda medlemsstaten. En 

utlänning upphör även att vara alternativ skyddsbehövande om personen har begått brott mot 

freden, folkrättsliga regler som gäller under krig och brott mot mänskligheten, såsom dessa 

definieras i internationella handlingar. Sverige var det enda land med uttryckt oro över att 

exkludera personer på sådant sätt som i artikel 17 från kategorin alternativt skyddsbehövande 

vid införandet av det första Skyddsgrundsdirektivet. Sverige ansåg att det skulle vara valbart 

att tillämpa artikeln.
59

 Bestämmelsen kom dock att stadgas i 4 kap. 2 c § UtlL men tolkas 

restriktivt eftersom det kan få långtgående konsekvenser när en sökande utesluts från att 

anses som skyddsbehövande.
60

 

   Vid tillämpningen av skyddsgrundsdirektivet ska de grundläggande rättigheterna i EKMR 

iakttas, speciellt innehållet i artikel 3 EKMR beträffande alternativt skyddsbehövande. I mål 

C-465/07
61

 framkommer hur direktivets bestämmelser om alternativt skyddsbehövande 

förhåller sig till artikel 3 EKMR. Innehållet i artikel 15 c i direktivet skiljer sig åt men det 

framgår i punkt 28 hur artikeln tillsammans med 2 f) (tidigare 2 e) i 2004 års direktiv) ska 

tolkas för att överensstämma med EKMR, medan 15 b i huvudsak motsvarar artikel 3 

EKMR.
62

 I artikel 3 Skyddsgrundsdirektivet stadgas det att medlemsländerna får ha 

förmånligare regler för personer med behov av internationell skydd än vad som stadgas i 

direktivet. Skyddsgrundsdirektivet orsakar därmed inte några begränsningar beträffande vilka 

                                                                                                                                                  
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, ingress nr 33. 
57 Prop. 2009/10:31, s. 84; Europaparlamentets 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, ingress nr 12, 

14, 49 och artikel 1. 
58 Se t.ex.  EU-domstolen mål C-285/12 Aboubacar Diakité mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides beträffande ”intern 

väpnad konflikt”, C-465/07 Meki Elgafaji och Noor Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie beträffande “allvarligt och personligt hot” 

respektive ” urskillningslöst våld”, eller Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i 

asylärenden, s. 10-11, 63-76. 
59 Europeiska Kommissionen, Doc. 12620/02 Asile 54, article 17 (1) n. 1; Prop. 2009/10:31, s. 262; se t. ex. EU-domstolen mål C‑ 369/17 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Shajin Ahmed mot Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal beträffande 

bedömning av brottets svårighetsgrad. 
60 Prop. 2009/10:31, s. 262. 
61 Meki Elgafaji och Noor Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie. 
62 Mål C-465/07 Meki Elgafaji och Noor Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie; se t.ex. Europadomstolens mål nr. 8319/07 dom Sufi och 

Elmi mot Förenade kungariket om i vilken mån en väpnad konflikt och dess konsekvenser kan utgöra grund för skydd enligt artikel 3 

EKMR, eller Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 10-11, 63-

76. 
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som ska kunna erhålla uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Sverige.
63

 I punkt 16 i 

inledningen till direktivet framhålls att direktivet står i överensstämmelse med de 

grundläggande rättigheterna och principerna som erkänns i rättighetsstadgan. I punkt 18 

framgår att barnets bästa ska komma i första hand vid skyddsprövningen, i enlighet med 

BarnK. I artikel 20 framgår att medlemsstaterna ska se till barnets bästa vid genomförandet 

av bland annat artikel 23. Vid bedömningen av barnets bästa bör särskilt principen om 

familjesammanhållning, barnets välfärd, sociala utveckling, trygghet och säkerhet samt 

barnets synpunkter med hänsyn till ålder och mognad beaktas. I artikel 23 

Skyddsgrundsdirektivet framhålls principen om familjens enhet. I propositionen 

genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet framhåller regeringen att artikel 23 

Skyddsgrundsdirektivet avser ”sammanhållning av familjer”. Att direktivets bestämmelser 

inte syftar till att ge någon rätt till familjeåterförening för familjemedlemmar som till 

exempel befinner sig i hemlandet utan de ska befinna sig i Sverige.
64

 Vilka begreppet 

familjemedlem för alternativt skyddsbehövande omfattar framgår i artikel 2 j) 

Skyddsgrundsdirektivet. 

 

2.2.2 Utlänningslagen 
 

Skyddsgrundsdirektivet transformerades till svensk lag den 1 januari 2010 genom 

kompletteringar och ändringar i 4 kap. 2 § UtlL. Vad som avses med alternativt 

skyddsbehövande stadgas därmed i 4 kap. 2 § UtlL och motsvarar Skyddsgrundsdirektivets 

artikel 2 f) och 15, men även artikel 3 EKMR. Vid införandet omarbetades rekvisiten i 4 kap. 

2 § UtlL då “grundad anledning” samt “verklig risk att lida allvarlig skada” som framgår i 

Skyddsgrundsdirektivet är förmånligare än det i UtlL tidigare rekvisitet “välgrundad 

fruktan”.
65

 En alternativt skyddsbehövande får därmed uppehållstillstånd, antingen för att 

denna riskerar att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller liknande 

förnedrande behandling vid ett återvändande till hemlandet, eller för att denna som 

civilperson löper allvarlig och personlig risk att skadas på grund av yttre eller inre väpnad 

konflikt.
66

 Här ser vi att bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande delvis går in i 

flyktingdefinitionen eftersom förföljelse kan utgöras av dödsstraff, kroppsstraff, tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling. Det som skiljer de två statusarna åt är att det 

beträffande alternativt skyddsbehövande inte uppställs ett orsakssamband mellan det 

sökanden riskerar och någon särskild skyddsgrund samt att själva fruktan, intensiteten, för 

risken är lägre.
67

 Barn anses vara i större behov av skydd än vuxna då barn är särskilt utsatta 

för bland annat barnarbete, tvångsrekrytering, sexuellt utnyttjande och våld.
68

 Praxis 

beträffande artikel 3 EKMR har genom att 4 kap. 2 § UtlL motsvarar denna artikel stor 

betydelse vid tillämpningen av bestämmelsen.
69

 En behandling eller bestraffning av 

betydande hårdhet eller hänsynslöshet faller in under artikel 3 EKMR, vilket innebär att 

begreppen ”omänsklig” och ”förnedrande” skall tolkas restriktivt. Termen ”tortyr” åsyftar 

uppsåtlig omänsklig behandling som orsakat svårt och grymt lidande.
70

 

                                                
63 Prop. 2009/10:31, s. 118. 
64 Prop. 2013/14:248, s. 46. 
65 SOU 2006:6, s. 21-23; Prop. 2009/10:31, s. 1-2, 119, 259-260; Fridström, I., Utlänningslagen (2005:716) kommentaren till 4 kap. 2 §, 

Karnov; Thorburn Stern, R. och Wikström, H., Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 63. 
66 Se t.ex. MIG 2007:9, MIG 2009:27, MIG 2011:4 och MIG 2014:24. 
67 Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsebarhet i svensk asylpraxis, SvJT 2012 s. 282. 
68 Se t.ex.  MIG 2017:6 och MIG 2018:6. 
69 Fridström, I., Utlänningslagen (2005:716) kommentaren till 4 kap. 2 §, Karnov. 
70 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 78-100. 
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2.3 Uppehållstillstånd på grund av anknytning i svensk rätt 

2.3.1 Bakgrund 
 

Vid införandet av 1989 års utlänningslag stadgades bestämmelserna om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning i 2 kap. 4 §.
71

 När den nya UtlL infördes år 2005 förflyttades 

bestämmelsen i 2 kap. 4 § 1989 års utlänningslag över till 5 kap. 3 § UtlL med endast ett 

antal förtydliganden
72

, eftersom bestämmelsen tillämpats på ett visst sätt i praxis.
73

 I nu 

gällande UtlL återfinns bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning i både 

5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL. Strukturen och till viss del innehållet ändrades
74

 på grund av 

genomförandet av familjeåterföreningsdirektivet.
75

 Bestämmelserna i 5 kap. 3 a § UtlL utgör 

till skillnad mot 5 kap. 3 § UtlL endast en möjlighet till att beviljas uppehållstillstånd och inte 

en rätt.
76

 Sedan år 2010 har 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL genomgått en minimal språklig 

förändring och innehållsmässigt bara ändrats på grund av införandet av TUtlL, vilket 

återkommer i avsnitt 2.8.
77

 

 

2.3.2 Uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt utlänningslagen 
 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska i enlighet med 5 kap. 3 § UtlL, om inte annat 

följer av 17-17 b §§, ges en utlänning som är make
78

 eller sambo
79

 till någon som är bosatt 

eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.
80

 I en lagkommentar till 

bestämmelsen framgår att registrerad partner ingår i begreppet make och att med begreppet 

barn
81

 i 5 kap. 3 § UtlL avses även adoptivbarn.
82

 Ett utländskt barn som är ogift har rätt till 

uppehållstillstånd på grund av anknytning ifall dennes förälder har beviljats uppehållstillstånd 

eller föräldern är gift eller sambo med någon som är bosatt i Sverige eller ha beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Ett utländskt barn som är ogift och som har 

adopterats eller avses bli det av en person som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i 

Sverige.
83

 I  5 kap. 3 § 1 st. 4 p. UtlL stadgas en rätt till uppehållstillstånd för föräldrar till ett 

ensamkommande barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, medan en  person som 

trätt i föräldrarnas ställe endast kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 3 

och 4 p. samt 3 st. 2 p. UtlL.
84

 Uppehållstillstånd får ges, om inte annat anges i 17 § 2 st. 

                                                
71 Prop. 1988/89:86, s. 146-148. 
72 Rätten till uppehållstillstånd på grund av vuxenadoption, umgänge med barn, anhörig till skyddsbehövande och kravet på 

beroendeförhållande för andra anhöriga lagfästes.  
73 Prop. 2004/05:170, s. 9, 15-16, 104, 178-181; Prop. 2013/14:217, s. 20-21. 
74 Rätten till uppehållstillstånd för föräldrar till ett ensamkommande barn som är flykting eller annan skyddsbehövande infördes. 
75 Prop. 2005/06:72, s. 1, 6-9, 45; Fridström, I., Utlänningslagen (2005:716) kommentaren till 5 kap. 3 §, Karnov. 
76 Prop. 2013/14:217, s. 13. 
77Jmf Utlänningslagen (SFS 2009:1542) 5 kap. 3- 3 a §§ UtlL med Utlänningslagen (SFS 2018:1294) gällande 5 kap. 3 § UtlL och 

Utlänningslagen (SFS 2017:356) gällande 5 kap. 3 a § UtlL. 
78 1 kap. 1 § Äktenskapsbalken (1987:230). 
79 1 § Sambolagen (2003:376). 
80 Se t.ex. MIG 2007:19, MIG 2007:38, MIG 2007:60, MIG 2008:18, MIG 2011:11, MIG 2012:1, MIG 2013:14, MIG 2014:5 och MIG 

2016:6; Prop. 2013/14:217, s. 12. 
81 1 kap. 2 § UtlL. 
82 Fridström, I., Utlänningslagen (2005:716) kommentaren till 5 kap. 3 §, Karnov. 
83 Se t.ex. MIG 2008:29, MIG 2012:1, MIG 2012:4, MIG 2015:8 och MIG 2016:9. 
84 Fridström, I., Utlänningslagen (2005:716) kommentaren till 5 kap. 3 §, Karnov; Prop. 2013/14:217, s. 13. 
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UtlL, till föräldrar vars barn inte är ensamkommande enligt  5 kap. 3 a § 1 st. 3 p. eller 3 st. 2 

p. UtlL. Under förutsättning att föräldern inte blir beviljad egen skyddsstatus. En utlänning 

som är förälder till och vårdnadshavare till samt sambor med ett barn som är bosatt i Sverige 

kan beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 3 p. UtlL.
85

 I  5 kap. 3 a § 1 st. 4 p. 

UtlL stadgas det att en familjemedlem kan bli beviljad uppehållstillstånd under förutsättning 

att barnet är bosatt i Sverige och att de kommer att utöva umgänge som inte är alltför 

begränsad.
86

 

   Uppehållstillstånd får ges en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller 

samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att 

uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL.
87

 En utlänning som på något annat 

sätt än vad som avses i 5 kap. 3 § UtlL är nära anhörig till någon som är bosatt eller har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma 

hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna 

som fanns redan i hemlandet kan ges uppehållstillstånd i enlighet  med 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. 

UtlL. Nära anhörig i denna bemärkelse omfattar således andra nära anhöriga än de som ingår 

i kärnfamiljen, det vill säga andra än maka, make , sambo och barn, till exempel myndiga 

barn och dennes förälder, minderåriga barn och dennes mor- och farföräldrar eller syskon.
88

 

Med särskilt beroendeförhållande anses att släktingarna levt i samma hushåll omedelbart före 

anknytningspersonens avresa till Sverige samt att ansökan om familjeåterförening sker så 

snart som möjligt efter att anknytningspersonen bosatt sig i landet. Även släktskapet, 

sökandens civilstånd och sökandens ålder kan ha betydelse för bedömningen av om ett 

särskilt beroendeförhållande finns.
89

 En utlänning som har svenskt ursprung eller som under 

lång tid har vistats i Sverige med uppehållstillstånd kan enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 5 p. UtlL ges 

uppehållstillstånd.
90

 Det framgår i 5 kap. 3 a § 2 st. UtlL att om en utlänning har getts 

uppehållstillstånd enligt första stycket får uppehållstillstånd även ges för samma tid till 

utlänningens ogifta barn.
91

 Det här är således en bestämmelse mer för icke gemensamma barn 

eftersom om barnet är anknytningspersonens och den som söker anknytnings gemensamma 

har det barnet en egen rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. UtlL. I 5 kap. 3 a § 

3 st. UtlL framgår att när det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd beviljas en utlänning 

som, 1) är adopterad i Sverige i vuxen ålder, 2) är anhörig till en utlänning som är flykting 

eller annan skyddsbehövande, eller 3) på annat sätt har särskild anknytning till Sverige. 

Genom denna bestämmelse kan bland annat vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd för att 

bo tillsammans med och vara delaktig i vårdnaden. Kravet på tidigare hushållsgemenskap 

med barnet behöver ej vara uppfyllt utan beviljandet av uppehållstillståndet beror på udda 

och ömmande omständigheter, exempelvis sjukdom hos barnet eller vårdnadshavaren som är 

i Sverige.
92

 

   Uppehållstillstånd på grund av anknytning, 5 kap. 3- 3 a §§ UtlL, får som huvudregel 

endast beviljas enligt 5 kap. 3 b § UtlL om den person som utlänningen åberopar anknytning 

till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och 

utlänningen. I 5 kap. 3 c § UtlL framgår dock olika förutsättningar för att kravet i 3 b § UtlL 

ej ska gälla, ett av dessa är att anknytningspersonen är ett barn. Kraven i 3 b § gäller inte 

                                                
85 Prop. 2013/14:217, s. 25. 
86 Se t.ex. MIG 2008:26, MIG 2008:29, MIG 2008:30 och MIG 2014:30; Prop. 2013/14:217, s. 13.  
87 Se t.ex. MIG 2008:30, MIG 2007:45, MIG 2009:3 och MIG 2011:11 samt prop. 1999/2000:43 s, 37-39 beträffande seriositetsprövningen; 

Prop. 2013/14:217, s. 13. 
88 Se t.ex. MIG 2007:1, MIG 2007:2, MIG 2008:33, MIG 2009:29, MIG 2014:7, MIG 2015:21 och MIG 2016:13; Prop. 2013/14:217, s. 13. 
89 Se t.ex. MIG 2009:29. 
90 Se t.ex. MIG 2008:16, MIG 2009:12 och MIG 2015:14; Prop. 2013/14:217, s. 13. 
91 Prop. 2013/14:217, s. 13. 
92 Se t.ex. MIG 2007:1, MIG 2007:18, MIG 2008:13, MIG 2008:33, MIG 2009:26 och MIG 2014:7; Prop. 2013/14:217, s. 13 och 26. 
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heller om den sökande är ett barn som åberopar anknytning till sin förälder, eller om barnets 

andra förälder ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med barnet i enlighet med 5 kap. 3 

d § UtlL. Om det finns särskilda skäl får undantag från kravet i 3 b § UtlL medges helt eller 

delvis enligt 5 kap. 3 e § UtlL. 

 

2.4 Utlänningslagens grundprincip och portalparagraf 
 

I bland annat propositionen till UtlL framgår att det är en grundprincip inom svensk 

migrationsrätt att hålla samman familjen, principen om familjens enhet. Denna grundprincip 

kommer främst till uttryck i bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av 

familjeanknytning, med andra ord 5 kap. 3-3 e § UtlL som redogjorts för ovan.
93

 I ett 

vägledande beslut framgår att de personer som omfattas av principen om familjens enhet i 

UtlL är make, maka eller sambo samt minderåriga barn, men också gamla föräldrar förutsatt 

att de tillhör samma hushåll.
94

 En familjemedlem till den skyddsbehövande kan få 

uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Sverige även om denna inte är i behov av skydd i 

enlighet med principen om familjens enhet.
95

 

   Den 1 januari 1997 infördes en portalparagraf i 1 kap. 10 § UtlL.
96

 I denna portalparagraf 

stadgas att i fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och 

utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Bestämmelsen i 1 kap. 10 § UtlL om att beakta 

barnets bästa infördes med hänvisning till att Sverige ratificerat olika internationella 

överenskommelser som berör barn, ungdomar eller familjer inom migrationsrätt, exempelvis 

artikel 8 EKMR och artikel 3 BarnK. Regeringen hänvisade vid införandet även till den 

dåvarande lydelsen i 1 kap. 2 § Regeringsformen, 1974:152 (RF) om att den enskildes 

välfärd, med andra ord både barns och vuxnas, ska vara det grundläggande målet för den 

offentliga verksamheten, eftersom de ansåg att principen om barns bästa kan ses som ett 

utflöde av nämnda paragraf.
97

 Numera stadgas det dock uttryckligen i 1 kap. 2 § RF att barns 

rätt ska tas tillvara. Regeringen poängterade i propositionen vid reformeringen av 1 kap. 2 § 

RF år 2011 att EU genom artikel 3.3 2 st.  Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) har som 

målsättning att främja skyddet av barns rättigheter och att skyddet av barns rättigheter 

framgår specifikt i artikel 24 Rättighetsstadgan.
98

 Artikel 24 Rättighetsstadgan motsvarar 

bland annat artikel 3 samt grunderna för artikel 9 och 10 i BarnK. Genom artikel 6 

Lissabonfördraget är rättighetsstadgan rättsligt bindande sedan 1 december 2009 på samma 

sätt som FEU. Stadgan ska tillämpas av EU:s olika organ och av medlemsstaterna när EU-

rätten tillämpas enligt artikel 51 Rättighetsstadgan. 
99

 

 

2.5 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
 

Övriga internationella konventioner anses allmänt ta sin utgångspunkt i UDHR från år 1948. 

Rättigheterna som stadgas i UDHR har således förts in och vidareutvecklas i ett antal 

                                                
93 Prop. 2005/06:72, s. 68; Prop. 2013/14:217, s. 12; MIG 2018:4. 
94 SOU 2006:6, s. 252. 
95 Prop. 2013/14:248, s. 42-46; Migrationsverket - rättsligt ställningstagande, SR 57/2016, s. 1. 
96 Prop. 1996/97:25. 
97 Prop. 1996/97:25, kap. 14.1; Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin 

familj, Lundblad, A. och Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist- Migrationsrättens utveckling, s. 42.  
98 Prop. 2009/10:80, s. 187. 
99 Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 56. 
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konventioner.
100

  UDHR fastställer bland annat rätten till familjeliv i artikel 12, vilket bland 

annat framgår i artikel 7 Rättighetsstadgan och artikel 8 EKMR, se avsnitt 2.7.2. UDHR är 

dock inte som exempelvis EKMR rättsligt förpliktande för konventionsstaterna eller har ett 

organ för att övervaka hur konventionsstaterna efterlever sina åtaganden. I artikel 16.3 

UDHR framgår att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har 

rätt till samhällets och statens skydd. Ur artikeln uppstod principen om familjens enhet som 

framgår på ett liknande sätt i artikel 23 Skyddsgrundsdirektivet och är en allmän grundprincip 

inom svensk migrationsrätt samt erkänns uttryckligen i BarnK. Vägledning kring principen 

om familjens enhet ges i UNHCR:s handbok och exekutivkommitté. I dessa källor finner vi 

att Sverige mer än väl uppfyller minimikravet gällande vilka personer som omfattas av 

principen genom att utöver make, maka och minderåriga barn även inkludera sambos. 

UNHCR framhåller också att andra familjemedlemmar såsom gamla föräldrar i praktiken 

omfattas av principen under förutsättning att de tillhör samma hushåll, men att familj i vissa 

samhällen även kan omfatta ännu flera personer och att det beror på bland annat kultur. En 

skillnad mellan UDHR och principen i svensk rätt är att den i svensk rätt inte endast anses 

gälla för flyktingar, se avsnitt 2.4.
101

 

 

2.6 Barnkonventionen 

2.6.1 Bakgrund och ställning i Sverige 
 

BarnK antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, ratificerades av Sveriges 

riksdag den 21 juni 1990 och blev gällande i förhållande till Sverige från och med den 2 

september 1990.
102

 De olika rättigheterna i BarnK är lika viktiga och ska ses som en 

helhet.
103

 BarnK har inte inkorporerats i svensk lagstiftning utan bestämmelserna i 

konventionen har transformerats. Sverige är därmed i folkrättslig mening bunden av BarnK 

vilket innebär att myndigheter och domstolar ska tolka svenska interna rättsregler i ljuset av 

konventionen i den utsträckning det är möjligt.
104

 Trots BarnK har varit gällande i Sverige 

sedan år 1990 konstaterades år 2011 i doktrinen att BarnK fått ett begränsat inflytande i den 

faktiska rättstillämpningen.
105

 I propositionen som ledde fram till reformeringen av 1 kap. 2 § 

RF den 1 januari 2011, att barns rätt ska tas tillvara, framhölls att Sverige är skyldigt att 

säkerställa att de rättigheter som kommer till uttryck i BarnK tillgodoses.
106

 I rapporten från 

år 2011 diskuterades även argument för och emot en inkorporering av BarnK och de slöt sig 

till att det vore bra med en inkorporering eftersom domstolar, statliga myndigheter, 

kommuner och landsting därmed blir tvungna att tillämpa konventionen så BarnK blir mer 

                                                
100 Regeringskansliet, FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, förord. 
101 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 53-54, p.181- 188; Executive 

Committee of the High Commissioner's Programme., Family Protection Issues, s. 1, p. 3-4.; Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i 

asylprocessen, s. 96. 
102  Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 13; Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten 

att få leva tillsammans med sin familj, Lundblad, A. och Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist- Migrationsrättens utveckling, s. 

41. 
103  Prop. 2009/10:232, s. 8. 
104 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 13; SOU 2016:19, s. 22; Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens ökade 

betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Lundblad, A. och Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist - 

Migrationsrättens utveckling, s. 41. 
105 Stern, R. och Jörnrud, M., Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag, s. 16-

19. 
106 Prop. 2009/10:80, s. 187. 
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känd och tjänstemännen får stå till svars om de ej följer bestämmelserna.
107

 I ett betänkande 

år 2016 framfördes ett förslag om att BarnK ska inkorporeras i svensk lag. Om BarnK 

inkorporeras i svensk lag kan denna ensam läggas till grund för beslut och tillämpningen bli 

tydligare enligt betänkandet. Genom en inkorporering anser både betänkandet och rapporten 

att konventionens rättigheter skulle få en starkare ställning och därigenom i en större 

utsträckning tas tillvara på.
108

 Genom propositionen
109

 röstade riksdagen för att göra BarnK 

till svensk lag som träder i kraft den 1 januari 2020.
110

 

 

2.6.2 Artikel 3 Principen om barnets bästa 
 

BarnK ger i artikel 3 uttryck för principen om barnets bästa som tidigare nämnts även 

framgår i 1 kap. 10 § UtlL. Med ”barn” menas alla personer under 18 år inom en stats 

jurisdiktion enligt artikel 1 och 2 BarnK. Det saknas en officiellt given definition av vad 

principen om barnets bästa i artikel 3 BarnK innebär, men den anses vara den mest centrala 

principen i BarnK och Barnrättskommittén har utvecklat allmänna kommentarer för att uppnå 

en enhetligare syn och tillämpning. Det bör inledningsvis poängteras att barnets bästa är en 

princip som varierar över tid och mellan samhällen med hänsyn till att de föreligger olika 

kulturer och sociala värderingar.
111

 

   Principen om barnets bästa består enligt Barnrättskommittén av tre delar, en materiell 

rättighet, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt: 

 
”a) En materiell rättighet: Rättigheten att få barnets bästa bedömt och satt i främsta rummet när 

olika intressen vägs mot varandra i beslut i som gäller barnet, samt garantin att denna rättighet 

alltid tillämpas när ett beslut ska fattas som rör ett enskilt barn, en grupp identifierade eller 

oidentifierade barn, eller barn i allmänhet. Artikel 3.1 skapar en reell skyldighet för staterna; den 

är direkt tillämplig (selfexecuting) och kan åberopas i domstol. 

 

b) En grundläggande rättslig tolkningsprincip: Om en rättsregel är öppen för fler än en tolkning 

ska den tolkning som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde. Tolkningsramarna 

är de rättigheter som värnas i konventionen och dess fakultativa protokoll. 

 

c) Ett tillvägagångssätt: När ett enskilt barn, en identifierad grupp barn eller barn i allmänhet 

kommer att påverkas av ett beslut, måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella 

positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Bedömning och fastställande 

av barnets bästa kräver ett rättssäkert förfarande. Dessutom måste beslutsmotiveringen visa att 

uttrycklig hänsyn har tagits till barnets bästa. Det betyder att konventionsstaterna ska förklara hur 

man har tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet, det vill säga vad som har ansetts vara för barnets 

bästa, vilka kriterier detta grundas på, samt hur barnets intressen har vägts mot andra 

hänsynstaganden vare sig dessa handlar om övergripande policyfrågor eller enskilda fall”.
112

 

 

                                                
107 Stern, R. och Jörnrud, M., Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag, s. 5, 

26-28. 
108 SOU 2016:19, s. 22; Stern, R. och Jörnrud, M., Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen 

som svensk lag, s. 5. 
109 Prop. 2017/18:186, s. 1-2. 
110 Se även Lagen (2018:1197) om Förenta nationerna konvention om barnets rättigheter och Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens 

ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Lundblad, A. och Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist- 

Migrationsrättens utveckling, s. 41. 
111 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 5-6, p. 10 och 12; SOU 

1997:116, kap. 6.1; Melin, S., Barnkonventionen i Svensk rätt- principer & regler i urval, s. 16; Dane, L., Europadomstolen och barnets 

bästa, FT 2015 nr. 2, s. 196-197, 199. 
112 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 5, p. 6. 
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   I betänkandet Barnets bästa i främsta rummet framhölls en metod av familjerättsexperten 

John Eekelaar för att avgöra vad som är barnets bästa. Enligt Eekelaar finns det två sätt att 

avgöra vad som är barnets bästa. Antingen kan beslutsfattare på olika nivåer göra 

bedömningar grundade på forskning och erfarenhet eller så får det berörda barnet ge uttryck 

för dennes bästa förutsatt att barnet inte påverkas av någon utomstående. Genom att 

kombinera dessa två perspektiv erhåller man det bästa underlaget för att bedöma vad som är 

barnets bästa. Det som borde ingå i en bedömning angående barnets bästa är bland annat 

barnets identitet och respekt för sin integritet, barnets behov av omvårdnad och skydd, sina 

föräldrar och bevarande av familjemiljön samt ifall barnet befinner sig i en utsatt situation. 

Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets 

egna åsikt, situation och erfarenhet samt barnets behov och personliga förhållanden.
113

 

Beträffande ensamkommande barn eller barn som skilts från sina föräldrar poängterar 

barnrättskommittén följande: En tydlig och allomfattande bedömning av barnets identitet, 

inklusive nationalitet, uppväxt, etniska, kulturella och språkliga bakgrund, särskilda utsatthet 

och behov av skydd krävs för att avgöra barnets bästa. Denna bedömning bör ske av 

kvalificerad personal som är utbildad i ålders- och könsanpassade intervjutekniker i en trevlig 

och trygg miljö.
114

 I praktiken innefattar principen om barnets bästa ofta olika tolkningar av 

barnets behov och barnets vilja. Det är vuxna personer som definierar barns behov, men 

barnet själv som uttrycker sin vilja. Om barnet inte är gammal nog för att uttrycka sin vilja på 

ett klart sätt så tolkas även denna.
115

 Regeringen har uttryckt att barnets föräldrar i de allra 

flesta fallen har de bästa förutsättningarna att se till barnets bästa och tillgodose barnets 

behov.
116

  Barnrättskommittén har poängterat att ingen rättighet i BarnK ska kunna 

inskränkas av en negativ tolkning av barnets bästa, till exempel får inte en vuxen persons 

bedömning av barnets bästa ges företräde framför barnets rättigheter enligt konventionen.
117

 

   Det framhålls i artikel 3.1 BarnK att både regeringar som offentliga och privata organ måste 

försäkra sig om att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta 

rummet. Uttrycket ”främsta rummet” innebär att barnets bästa inte alltid är den enda 

dominerande faktorn att beakta. Konflikt eller konkurrens kan till exempel uppstå för att det 

finns andra intressen med koppling till mänskliga rättigheter som måste beaktas i en viss 

situation, men i och med att barnet inte har likvärdig möjlighet i jämförelse med en vuxen att 

hävda sina intressen är det viktigt att det framgår att hänsyn tagits till barnets bästa genom att 

sätta det i ”främsta rummet”. Om faktorerna i bedömningen av barnets bästa står i konflikt 

mot varandra får de vägas mot varandra så en lösning hittas där barnets bästa hamnar i 

främsta rummet.
118

 I artikel 3.2 BarnK går det utläsa statens övergripande skyldigheter mot 

barnet och i tredje punkten att behöriga myndigheter ska fastställa de gällande normerna för 

vissa specifika institutioner som berör barn.
119

 

   I ett nummer av förvaltningsrättslig tidskrift år 2015 har Danes studie om principen om 

barnets bästa publicerats. I artikeln gör Dane en jämförelse mellan 50 av 121 slumpvist valda 

fall från Grand Chamber med hög grad av relevans där Europadomstolen yttrat sig om 

barnets bästa och artikel 8 EKMR, se avsnitt 2.5.2 beträffande artikel 8 EKMR. Principen 

barnets bästa härleder Europadomstolen från artikel 3 BarnK och artikel 24 

                                                
113 SOU 1997:116, kap. 6.2.1-6.2.2; Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

s. 10, p. 32, s. 14-17 p. 52-76; Dane, L., Europadomstolen och barnets bästa, FT 2015 nr. 2, s. 193 och 219. 
114 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna     

utanför ursprungslandet, s. 9, p. 20. 
115 Cederborg, A-C. och Warnling-Nerep, W., Barnrätt en antologi, s. 21. 
116 Prop. 2005/06:72, s. 69. 
117 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 4, p. 4. 
118 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 11, p. 37, s. 18, p. 81; Juhlén, 

K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 49. 
119 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 47. 
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Rättighetsstadgan. Vid sin analys finner Dane att faktorerna kontakt, ålder, tid och 

familjesituation lyfts fram vid samtliga måltyper men resonemanget varierar, medan andra 

faktorer endast lyfts beroende på måltyp. Dane anser att det saknas resonemang kring varför 

vissa faktorer utelämnats, exempelvis har Europadomstolen i de 11 fall av utvisningar som 

studerats inte diskuterat faktorn ”barnets egna åsikt och vilja”. I sin slutsats framhåller Dane 

att den kunskapsteoretiska utgångspunkten, vad som enligt forskning och erfarenhet är bäst 

för barnet, vid bedömningen av barnets bästa också beror på måltyp: 

 
”Att i vissa fall lyfta fram att stabilitet och trygga känslomässiga förhållanden är viktiga för barn i 

en viss ålder men i andra fall inte alls nämna detta förhållande utan istället lyfta fram barns 

anpassningsförmåga vid samma ålder är inte acceptabelt.” 

 

   Sammanfattningsvis finner Dane att principen om barnets bästa inte hanteras korrekt 

ifall den hanteras som ovan. Dane poängterar även att barnets bästa ska bedömas utan 

tanke på mot vilket eller vilka övriga intressen det sedan ska vägas mot vid en senare 

proportionalitetsbedömning. I de avgöranden som studien analyserat verkar det ibland 

inte ha gjorts en fristående bedömning av barnets bästa och Dane anser det då föreligga 

en risk för att barnets bästa inte blir ordentligt utrett.
120

 

 

2.6.3 Artikel 9 Barnets rätt till sina föräldrar 
 

I artikel 9 BarnK stadgas dels att barn inte skall skiljas från sina föräldrar mot deras vilja om 

det inte är nödvändigt för deras bästa, och dels att skiljandet när det är nödvändigt ska gå till 

på ett riktigt sätt. Det framgår därmed två grundläggande principer beträffande barns 

rättigheter i artikel 9 BarnK. Utöver dessa två principer framhålls även barnens rätt att 

uppehålla sin relation och kontakt med båda föräldrarna, artikel 9.3 BarnK. Om åtskiljandet 

beror på en åtgärd som en konventionsstat företagit åläggs staten att informera barn och 

föräldrar om deras respektive vistelseort, såvida det inte är till skada för barnet enligt artikel 

9.4 BarnK. 

   Formuleringen ”mot deras vilja” i artikel 9.1 BarnK hänvisar till antingen föräldrarnas vilja 

eller föräldrarnas och barnets gemensamma vilja.
121

 Barnrättskommittén har utfärdat en 

allmän kommentar för alla barn oavsett ställning i asylprocessen och anledning till att de 

befinner sig utomlands som är ensamkommande eller har skilts från sina föräldrar.
122

 I denna 

poängteras att staterna ska anses fullgjort sin skyldighet, att ett barn inte skiljs från sina 

föräldrar mot deras vilja, när de gör allt för att återförena föräldrarna med det 

ensamkommande eller från föräldrarna skilda barnet. Om det föreligger en ”skälig risk” för 

att barnets grundläggande mänskliga rättigheter kränks är familjeåterförening i 

ursprungslandet ej förenlig med barnets bästa och bör ej genomföras. Innebär förhållandena i 

ursprungslandet att risken för att påverkas av följderna av utbrett våld bedöms som låga ska 

denna risk vägas mot andra rättighetsbaserade överväganden, inklusive följderna av fortsatt 

separation. Ett återvändande till ursprungslandet ska endast ske om det är för barnets bästa 

eller undantagsvis sedan barnets bästa vägts mot andra hänsyn som har företräde framför 

barnets bästa.
123

 

                                                
120 Dane, L., Europadomstolen och barnets bästa, FT 2015 nr. 2, s. 199- 203, 207- 208, 219- 220. 
121 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 104. 
122  Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna 

utanför ursprungslandet, s. 6, p. 5. 
123 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna 

utanför ursprungslandet, s. 21-22, p. 81-82, 84, 86. 
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2.6.4 Artikel 10 Rätten till familjeåterförening 
 

Artikel 10 i BarnK kan sägas vara ett uttryck för principen om familjens enhet, men dock 

endast familjeåterförening för familjemedlemmar som tidigare bott tillsammans. Artikel 3 

BarnK handlar istället även om familjeåterförening i andra fall.
124

 I artikel 10.1 BarnK 

framgår rätten till familjeåterförening för barn som själva, eller vars föräldrar, reser in i eller 

lämnar ett land. Konventionsstater ska i enlighet med punkt 1 även behandla 

familjeåterförening på ett positivt, humant och snabbt sätt. I artikel 10.2 BarnK framhålls att 

föräldrar och barn som är bosatta i olika stater skall ha rätt att besöka varandra för att barnet 

ska kunna upprätthålla ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda sina föräldrar. 

   I ingress 5 till BarnK framgår att familjen är samhällets grundläggande enhet och den 

naturliga miljön för alla medlemmars tillväxt och välbefinnande, speciellt barn. 

Familjesammanhållning anses vara en grundläggande princip i BarnK trots att denna inte är 

uttryckligen garanterad. Att rätten till familjesammanhållning inte är uttryckligen garanterad 

beror på att artikel 10 är påtagligt svagare än artikel 9 BarnK och därmed påvisar ett 

önskemål om att invandringen skall vara reglerad.
125

 Rätten till familjesammanhållning kan 

således begränsas av statens migrationspolitik vilket innebär att önskan om en  upprätthållen 

och reglerad invandring i vissa hänseenden kan stå i strid med barnets bästa, exempelvis 

beträffande förvisning av föräldrar.
126

 Artikel 10 och 9 BarnK berör inte rätten att återförena 

familjen för barn eller deras föräldrar när föräldern får ett beslut om utvisning trots att 

artiklarna kan antas täcka denna omständighet.
127

 Enligt Barnrättskommittén ska inte önskan 

att upprätthålla en reglerad invandring ges företräde framför barnets bästa.
128

 

   Beträffande familjeåterförening i ursprungslandet är det som nämnts under avsnitt 2.3.3 ej 

möjligt om det strider mot barnets bästa. Skyldigheterna i artikel 9 och 10 BarnK inträder för 

staten när en familjeåterförening i ursprungslandet inte är möjlig och bör enligt 

Barnrättskommittén agera vägledande beträffande konventionsstatens beslut om återförening 

i konventionsstaten istället för ursprungslandet.
129

 Syskon bör enligt principen om 

sammanhållning av familjer inte skiljas åt. Om det är förenligt med barnets bästa bör ett barn 

som anländer med vuxna släktingar eller redan har släktingar i landet tillåtas att bo med 

dem.
130

 

 

2.7 Europakonventionen 

2.7.1 Bakgrund och ställning i Sverige 
 

EKMR är sedan den 1 januari 1995 inkorporerad i svensk lag genom lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

                                                
124 Prop. 1996/97:25, kap. 14.1. 
125  Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 113. 
126 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 105. 
127 Juhlén, K., Handbok om barnkonventionen, UNICEF, s. 113. 
128 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna 

utanför ursprungslandet, s. 22, p. 86. 
129 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna 

utanför ursprungslandet, s. 22, p. 83. 
130 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 om Behandling av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna 

utanför ursprungslandet, s. 13, p. 40. 
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grundläggande friheterna. Numera är även tilläggsprotokollen 1, 4, 6, 7, 11, 13 och 14 svensk 

lag. I 2 kap. 19 § RF stadgas att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid mot 

EKMR
131

 vilket innebär att EKMR väger tyngre än vanlig svensk inhemsk lag.  I och med att 

EKMR är svensk lag får Europadomstolens praxis direkt relevans för rättstillämpningen och 

myndighetsutövningen i Sverige. Europadomstolen har poängterat att mänskliga rättigheter 

som följer av internationell rätt måste följas vid tolkningen och tillämpningen av EKMR. I 

och med att EKMR inte innehåller några särskilda bestämmelser om barn har 

Europadomstolen då särskilt nämnt BarnK i sin praxis
132

, vilket innebär att BarnK ska 

respekteras och beaktas vid tillämpningen och tolkningen av EKMR. Detta får konsekvenser 

beträffande övriga delar av EU-rätten eftersom rättighetsstadgan i sin tur inte får tolkas så den 

ger ett lägre skydd än EKMR. Det innebär att BarnK måste finnas med vid all tolkning och 

tillämpning av EU-rätten eftersom all EU-rätt måste tolkas utifrån rättighetsstadgan.
133

 

 

2.7.2 Artikel 8 rätt till familjeliv 
 

Enligt artikel 8.1 EKMR har var och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens. En offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än: 

 

1. med stöd av lag, och 

2. om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, och 

3. om det sker med hänsyn till 

A) den nationella säkerheten, 

B) den allmänna säkerheten, 

C) landets ekonomiska välstånd, 

D) förebyggande av oordning eller brott, 

E) skydd för hälsa eller moral, eller 

F) skydd för andra personers fri- och rättigheter.
134

 

 

   Familjemedlemmarna har därmed genom artikel 8 EKMR som huvudregel rätt att leva 

tillsammans och bibehålla samt utveckla de ömsesidiga relationerna utan ingrepp från statens 

sida. Staten har således skyldighet att genom lagstiftning och andra sätt skydda familjen men 

inte lägga sig i hur människor utformar sitt familjeliv.
135

 Begreppet familj i artikel 8 EKMR 

innefattar i första hand gifta makar eller sambor och deras minderåriga barn, men barnlösa 

makar anses också utgöra familj. Det är inte bara biologiska föräldrar som utgör familj 

tillsammans med barn utan även adoptivföräldrar. Familjebandet mellan ett barn och båda 

föräldrarna kvarstår även efter en skilsmässa och i fall där barnet är ett resultat av ett 

samboendeförhållande trots att föräldrarna inte längre sammanlever när barnet föds. Det är 

därmed inte säkert att det anses finnas familjeliv mellan en far och ett utomäktenskapligt barn 

när samboende mellan föräldrarna aldrig har skett utan då beror det på hur bra kontakt fadern 

har med barnet och relationen med den andra föräldern. I andra hand innefattar begreppet 

familj i artikel 8 EKMR i viss utsträckning relationer utöver kärnfamiljen bestående av 

                                                
131 Prop. 1993/94:117 s. 1. 
132 Se t.ex. Europadomstolen mål nr. 39388/05 Maumousseau och Washington mot Frankrike. 
133 Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Lundblad, A. och 

Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist - Migrationsrättens utveckling, s. 43.  
134 Se t.ex. MIG 2018:4. 
135 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 396; 

Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 97. 
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föräldrar och minderåriga barn, om individerna är faktiskt samboende. Detta gäller 

samboende myndiga barn eller ålderstigna föräldrar, men även relationen mellan små barn 

och deras farföräldrar eller morföräldrar kan erhålla vissa rättigheter enligt artikel 8 

EKMR.
136

 

   Om en familj splittras eller inte kan leva tillsammans till följd av ett beslut om avvisning, 

utvisning eller nekande av uppehållstillstånd kan det strida mot artikel 8 EKMR. Beträffande 

utlänningar kan förhållandet mellan makar samt mellan föräldrar och minderåriga barn 

medföra rätt att leva tillsammans, en rätt till uppehållstillstånd, medan relationen myndiga 

barn och föräldrar inte erhåller skydd om det inte föreligger ett särskilt beroendeförhållande. 

Därmed kan bland annat makar eller ensamstående vuxna personer i normalfallet inte få en 

rätt till uppehållstillstånd för sina föräldrar eller sina myndiga barn genom artikel 8 EKMR. 

När artikel 8 tillämpas i fråga om rätt till uppehållstillstånd för att leva tillsammans ska en 

proportionalitetsbedömning ske, statens intresse av att skydda sig mot brottslighet, 

upprätthålla nationell säkerhet, eller begränsa invandringen ska avvägs mot de enskilda 

personernas intresse av att leva tillsammans. Avgörande är om beslutet kan anses nödvändigt 

i ett demokratiskt samhälle.
137

 Vid tillämpning av proportionalitetsprincipen kan många 

åtgärder godtas ifall det intresseåtgärden är avsedd att skydda är tillräckligt stort. Regeringen 

ansåg till exempel att TUtlL:s begränsningar av rätten till familjeåterförening stod i 

proportion till de stora påfrestningar som det svenska asylsystemet och andra centrala 

samhällsfunktioner hade utsatts för. Därför ansåg regeringen det förenligt med EKMR att låta 

familjeåterförening anstå under tre års tid. En myndighet kan således vägra att bevilja 

uppehållstillstånd av allmänna utlännings- eller invandringspolitiska skäl, men om intresset 

inte är tillräckligt stort kan dock artikel 8 EKMR innebära en skyldighet för en stat att göra 

familjeåterförening möjlig i staten.
138

 I praxis från MiÖD har artikel 8 i EKMR tillämpats för 

att undvika att familjemedlemmar skiljs åt.
139

 

 

2.8 Uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt den 
tillfälliga lagen 
 

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen den 28 april 2016 där de föreslog en 

tidsbegränsad lag med en giltighet på tre år, från 20 juli 2016 till 19 juli 2019 med retroaktiv 

verkan från och med 25 november 2015, som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd 

enligt UtlL i vissa fall. Bakgrunden till detta förslag var att det under år 2015 varit rekordhögt 

antal asylsökande så det svenska asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner utsattes 

för en allt för hög belastning. Syftet med den nya lagen var således att minska antalet 

asylsökande men samtidigt också förbättra mottagandet och etableringen. TUtlL skulle 

                                                
136 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis - en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 393- 

397; Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 98; Se t.ex. Europadomstolen mål 9993/82 mot Frankrike beträffande 

adoptivföräldrar, mål nr. 16969/90 Keegan mot Irland beträffande sambor, mål nr. 45071/09 Ahrens mot Tyskland beträffande för svagt 

förhållande mellan far och barn och mål nr. 40/1997/824/1030 Bronda mot Italien beträffande ett barn och dennes morföräldrar. 
137 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis- en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 415-

416; Sandesjö, H., Barnrättsperspektivet i asylprocessen, s. 97; Dane, L., Europadomstolen och barnets bästa, FT 2015 nr. 2, s. 211-212; Se 

t.ex.  Europadomstolen mål nr. 9214/80 Abdulaziz m.fl. mot Förenade kungariket, mål nr. 23218/94 Gül mot Schweiz, mål nr. 21702/93 

Ahmut mot Nederländerna, mål nr. 948/12 Berisha mot Schweiz, mål nr. 31465/96 Sen mot Nederländerna och mål nr. 60665/00 Tuquabo-

Tekle m.fl. mot Nederländerna beträffande förening av åtskilda familjer, mål nr. 5049/12 Senchishak mot Finland beträffande särskilt 

beroendeförhållande, mål nr. 1537/08 Kaushal m.fl. mot Bulgarien beträffande nationell säkerhet, mål nr. 46410/00 Uner mot Nederländerna 

(stora kammare) och mål nr. 54273/00 Boultif mot Schweiz beträffande brott, mål nr 16567/10 Nacic m.fl. mot Sverige och mål nr. 

55597/09 Nunez mot Norge beträffande allmänna utlännings- eller invandringspolitiska skäl. 
138 Prop. 2015/16:174, s. 43. 
139 Prop. 2015/16:174, s. 31; se t.ex. MIG 2012:1, MIG 2016:13, MIG 2018:4, MIG 2018:20. 



23 

 

därmed under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-

rätten och internationella konventioner.
140

 Denna anpassning till EU-rätten och internationella 

konventioner innebär att det inte endast är möjligheten till att få uppehållstillstånd som har 

begränsats utan även längden på dessa uppehållstillstånd. Enligt 5 kap. 1 § 3 st. UtlL ska ett 

uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket, bland annat till en alternativt 

skyddsbehövande, vara permanent eller gälla i minst tre år. I 5 § 1 st. TUtlL stadgas att 

istället för det som framgår i 5 kap. 1 § 3 st. UtlL ska uppehållstillståndet vara tidsbegränsat. 

Huvudregeln beträffande uppehållstillstånd var därmed att tillståndet skulle vara permanent 

innan införandet av TUtlL, men i och med 5 § 1 st. TUtlL är huvudregeln numera att 

uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat. 5 § 3 st. TUtlL stadgar att om utlänningen är 

alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet gälla i tretton månader. I propositionen 

till TUtlL framgår att varken EU-rätten eller internationella konventioner kräver att 

permanent uppehållstillstånd ges till en skyddsbehövande.
141

 I skyddsgrundsdirektivet finner 

vi i artikel 24.2 att EU inte kräver att ett uppehållstillstånd ska gälla längre än ett år för 

alternativt skyddsbehövande, och om det förnyas i minst två år. 

   I 5 kap. 3 § UtlL framgår grunderna för när en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på 

grund av anknytning, men denna bestämmelse har nu till följd av 6-10 §§ TUtlL begränsats. 

Syftet med TUtlL att minska antalet asylsökande sammanfaller bra med tidigare nämnda 

ändring av huvudregeln i 5 kap. 1 § UtlL, från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd, 

genom att TUtlL innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till 

anhörighetsinvandring för alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd enligt 5 

eller 16 a § TUtlL. I enlighet med 7 § TUtlL ska inte uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 1-4 

st. eller 3 a § UtlL beviljas en utlänning som åberopar anknytning till en alternativt 

skyddsbehövande med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Huvudregeln enligt TUtlL är således 

att alternativt skyddsbehövande inte har rätt till familjeåterförening. Undantaget från denna 

huvudregeln finner vi i 13 § TUtlL. I 13 § TUtlL stadgas att uppehållstillstånd på grund av 

anknytning ska beviljas en utlänning ifall det skulle strida mot ett svenskt 

konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd. Tanken med ventilen i 13 § TUtlL var 

framförallt att det skulle kunna förekomma fall där det kan anses strida mot EKMR, eller 

något annat svenskt konventionsåtagande som är inkorporerat i svenskt rätt, att personen får 

vänta på familjeåterförening i upp till tre år. Stern framför i sitt avsnitt i boken
142

 att 13 § 

TUtlL lägger stort ansvar på rättstillämparen i dess tolkning och tillämpning av lagen 

eftersom det inte framgår klart av förarbetena vad som avses. Lagstiftaren har således lagt 

över ansvaret för att bedöma när 13 § TUtlL ska tillämpas på myndigheterna, MigV och 

migrationsdomstolarna. Om ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till en alternativt 

skyddsbehövande med tidsbegränsat tillstånd ska beviljas enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1-4 p. UtlL, 

gäller tillståndet enligt 8 § TUtlL för samma tid som uppehållstillståndet för den person det 

åberopas anknytning till och inte det som anges i 5 kap. 3 § 3 st. och 8 § UtlL
143

 Huvudregel i 

5 kap. 3 b § UtlL har genom 9 § TUtlL utvidgas till att personen som utlänningen åberopar 

anknytning till även ska kunna försörja utlänningen. I 10 § 3 st. TUtlL framgår 3 punkter då 

                                                
140 Prop. 2015/16:174, s. 1-2; Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 115. 
141 Prop. 2015/16:174, s. 29; Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 115-116; Rådgivningsbyrån för asylsökande 

och flyktingar, Migrationsrättens framtid - en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Berggren, L., Rubil, S. och Rönnow Pessah, S. (red.), s. 7. 
142 Thorburn Stern, R., Migration, Lerwall, L. (red.), Makt, myndighet, människa- en lärobok i speciell förvaltningsrätt, 2018, s. 58. 
143 Prop. 2015/16:174, s. 54-55; Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 117; Rådgivningsbyrån för asylsökande 

och flyktingar, Migrationsrättens framtid - en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Berggren, L., Rubil, S. och Rönnow Pessah, S. (red.), s. 7. 



24 

 

kraven i 9 § är aktuella. Enligt 10 § TUtlL gäller bostads- och försörjningskravet i 9 § inte om 

den person som utlänningen åberopar anknytning till är ett barn.
144

 

   TUtlL är som ovan nämnts konstruerad med syftet att under en begränsad tid anpassa det 

svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. EU 

antog den 22 september 2003 ett direktiv om rätt till familjeåterförening, 

familjeåterföreningsdirektivet. I propositionen till TUtlL framgår det att uppehållstillstånd på 

grund av anknytning genom UtlL:s bestämmelser har beviljats i större omfattning än vad som 

krävs enligt familjeåterföreningsdirektivet.
145

 Familjeåterföreningsdirektivet ska inte 

tillämpas på alternativt skyddsbehövande i enlighet med artikel 3.2 c) därmed lämnar vi detta 

direktiv därhän med att konstatera att ovan redogjorda begränsning, beträffande rätten till 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till en alternativt skyddsbehövande i Sverige, är 

förenligt med familjeåterföreningsdirektivet och i linje med TUtlL:s mål att minska antalet 

asylsökande. I kommissionens meddelande från 2014 om tillämpning av 

familjeåterföreningsdirektivet betonas dock att personer som beviljats alternativt skydd har 

samma behov som flyktingar och borde därmed ges liknande rättigheter.
146

  

 

2.8.1 Remissvar, konsekvenser och fortsättning 
 

Vid införandet av TUtlL, specifikt gällande de tidsbegränsade tillstånden, framhöll ett flertal 

remissinstanser att lagen kommer tillföra negativa effekter för både enskilda personer och för 

myndigheter. De efterfrågade även en grundligare analys av konsekvenserna av lagen, 

speciellt hur barn kommer påverkas av tidsbegränsade tillstånd eftersom de ansåg att 

förslaget kommer drabba barn hårdare än vuxna. Remissinstanserna poängterade att TUtlL 

kommer att skapa oro och en otrygg tillvaro för enskilda personer som påverkas av lagen. Ett 

flertal remissinstanserna ifrågasatte om TUtlL är förenlig med BarnK. En del remissinstanser 

anförde att alternativt skyddsbehövande bör behandlas som flyktingar i tanke på utvecklingen 

åt den riktningen inom internationell migrationsrätten.
147

 När det gällde bestämmelserna om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till alternativt skyddsbehövande var det flera 

remissinstanser som uttryckte att det saknas en grundlig analys angående förslagets 

överensstämmelse med rätten till familjeliv, enligt EU-rätten och Sveriges 

konventionsåtaganden, samt att alternativt skyddsbehövande har samma behov som 

flyktingar av familjeåterförening. Sveriges Kommuner och Landsting hävdade att TUtlL kan 

leda till att flera anhöriga kommer att söka uppehållstillstånd. Flera remissinstanser 

ifrågasatte även ifall att begränsa rätten till familjeåterförening för kärnfamiljen är förenligt 

med EKMR.
148

 

   Sverige har enligt Delmi rapport 2018 av Karin Borevi genom TUtlL hamnat på lägsta 

direktivs tillåtna nivå beträffande invandring och alternativt skyddsbehövande har i princip 

inte längre möjlighet att återförenas med sin familj här. Beträffande kraven på försörjning och 

bostad så finns det fortfarande andra EU-länder som tillämpar tuffare krav. Regeringen ansåg 

i propositionen till TUtlL att lagen var en nödvändig åtgärd för att minska antalet asylsökande 

och presenterade endast negativa argument. Ett positivt argument hade kunnat vara att 

                                                
144 Andersson, S., m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 117; Beskow, L., Humanitära konsekvenser av den tillfälliga 

utlänningslagen, svenska Röda Korset, 44. 
145 Prop. 2015/16:174, s. 39 och 42. 
146 Europeiska Kommissionen (2014). Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet. Riktlinjer för tillämpningen av 

direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. Bryssel den 3.4.2014 COM (2014) 210 final, s. 25. 
147 Prop. 2015/16: 174, s. 27. 
148 Prop. 2015/16: 174, s. 37-39. 
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åtstramningarna utgjorde ett (nytt) sätt att främja integration.
149

 Att lagen endast skulle gälla i 

tre år anser Borevi medförde att TUtlL:s vidare konsekvenser inte diskuterades. Rapporten 

avslutas med följande utdrag: 

 
”Den tillfälliga lagen 2016 tillkom efter en mycket kort beslutsprocess präglad av en turbulent 

höst. För framtida policybeslut behövs eftertanke, debatt och analys som på allvar tar i beaktande 

de olika principiellt viktiga frågor som anhörighetsinvandring involverar”.
150

 

 

   Regeringen överlämnade en lagrådsremiss till riksdagen den 11 april 2019. 

Lagrådsremissen innehöll förslaget att förlänga TUtlL till och med den 19 juli 2021 med 

ändringen att alternativt skyddsbehövande ska ges samma möjligheter till familjeåterförening 

som flyktingar. Regeringen motiverar förlängningen med att det fortfarande pågår 

förhandlingar om ett nytt gemensamt regelverk för asyl inom EU vilket kommer få inverkan 

på Sveriges regler.
151

 I remissvaret från Barnombudsmannen efterfrågades ett förtydligande 

kring vilka konventionsåtaganden som avses i 13 § TUtlL, eftersom BarnK blir svensk lag 

den 1 januari 2020. En förlängning av lagen innebär bland annat att 

proportionalitetsbedömningen, ifall ett beslut strider mot artikel 8 i EKMR, försvåras 

ytterligare enligt Förvaltningsrätten i Malmö. Flera remissinstanser anser att det är en brist att 

ingen analys har gjorts om vilka konsekvenser TUtlL har fått.
152

 

   I en utredning av TUtlL skriven av Linda Beskow som svenska Röda Korset genomförde år 

2018 framhölls att det inte framkommit något som tyder på att lagen uppnått sitt syfte att 

minska antalet asylsökande. Vidare poängterades att det på grund av de striktare bostads- och 

försörjningskraven avslagits många ärenden som rör ansökan om uppehållstillstånd för 

familjeåterförening. Utredningen påpekade även att rättstillämpningen beträffande vad som 

strider mot svenska konventionsåtaganden, 13 § TUtlL, är osäker då det saknas praxis från 

MiÖD. I en intervju med företrädare från MigV, 2018-05-17, ska följande ha framkommit: 

 

 
”Många konventioner är ganska luddiga. Det var det vi tryckte väldigt mycket på när de ville 

införa den här bestämmelsen. Det är svårt att tillämpa. Det är exempelvis svårt att tillämpa 

Barnkonventionen, artiklarna är inte tillräckligt konkreta. Därför är det i huvudsak 

Europakonventionen som blir tillämplig, för den är konkret och det finns praxis som gör att man 

kan fastställa vad som är förenligt och vad som inte är förenligt med konventionen.”  
 

Med anledning av bland annat ovan redogjorda omständigheter rekommenderar Röda korset 

att TUtlL inte ska förlängas, men ifall så skulle ske vill de bland annat att flyktingar och 

alternativt skyddsbehövande ska ges samma rätt till familjeåterförening.
153

  

   I en rapport från Rådgivningsbyrån framgår det också att det saknas stöd för att TUtlL 

uppnått sitt syfte att minska antalet asylsökande så därmed borde den inte förlängas. 

Rådgivningsbyrån framhåller även att rätten till familjeliv endast tillfälligt kan begränsas så 

EKMR kommer att kränkas vid en förlängning av hela eller delar av TUtlL. Skillnaden 

mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande beträffande rätten till familjeåterförening 

utgör enligt Rådgivningsbyrån diskriminering. Rådgivningsbyrån argumenterar även för att vi 

ej kan vänta på EU eftersom somliga beslut troligen ändå kommer behövas tas på nationell 

nivå. Vidare framförs att bristerna i förarbetena ger rättstillämparen stort tolkningsutrymme 

                                                
149 Borevi, K., Familj, medborgarskap, migration - Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, Delmi rapport 2018:5, 

s. 77-79. 
150 Borevi, K., Familj, medborgarskap, migration - Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, Delmi rapport 2018:5, 

s. 80. 
151 Lagrådsremiss, Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 1, 29-30, 40-43. 
152 Lagrådsremiss, Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 38. 
153 Beskow, L., Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, svenska Röda Korset, s. 8-9, 20, 37, 56-58. 
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vilket innebär att processen blir rättsosäker och lika ärenden har kunnat behandlats olika. 

Utöver detta framför Rådgivningsbyrån i rapporten att de sett en bristande bedömning utifrån 

barnets bästa i processen kring familjeåterförening.
154

 

 

  

                                                
154 Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga 

den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Berggren, L., Rubil, S. och 

Rönnow, Pessah, S. (red.), s. 4-9, 11-13. 
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3. Rättspraxis 

3.1 Europadomstolens rättspraxis 

3.1.1 Principer 
 

I Europadomstolens mål Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna (dom den 1 december 

2005) återges de principer som i en bedömning om rätt till uppehållstillstånd på grund av 

anknytning ska tas i beaktning: 

 
1. ”Statens skyldighet att ta emot släktingar till etablerade invandrare (”settled imigrants”) 

varierar beroende på de speciella omständigheterna för de berörda personerna och 

allmänintresset; 

2. Inom ramen för sina konventionsåtaganden har staten rätt att reglera invandringen till deras 

territorium.  

3. Artikel 8 innebär inte en generell skyldighet för en konventionsstat att anpassa sig till 

migranters preferenser om i vilket land de vill bo som äkta par och därmed tillåta 

familjeåterförening på dess territorium.” 
  

Europadomstolen framför i målet att det avgörande är om det upprätthållits en skälig balans i 

statens ställningstagande mellan barnets bästa å ena sidan och regeringens intresse att reglera 

invandringen å andra sidan. Vid en sådan bedömnings ska barnets ålder, deras situation i 

ursprungslandet samt i vilken omfattning barnet är i behov av sina föräldrar innefattas.
155

 

 

3.1.2 Proportionalitetsbedömning 
 

Europadomstolen har påvisat betydelsen av att en proportionalitetsbedömning tydligt framgår 

i medlemsstaternas domskäl genom att i Europadomstolens mål Nunez mot Norge (dom den 

28 juni 2011) konstatera att en ej noggrann redovisad proportionalitetsbedömning är en 

kränkning av artikel 8 EKMR. Europadomstolen konstaterade i målet Nunez mot Norge att 

en kränkning av artikel 8 EKMR förelåg trots att det fanns ett berättigat allmänintresse att 

utvisa modern när hon befunnit sig i landet illegalt både innan och under tiden hon fått barn. 

Då förhållandet mellan mor och barn utgör ett familjeliv riktade Europadomstolen kritik mot 

staten för att principen om barnens bästa inte tagits upp i sådan utsträckning som den kräver 

samt för att Norge överskridit sitt bedömningsutrymme. Vidare konstaterade 

Europadomstolen att utvisningen och det påförda återreseförbudet innebar att barnen skulle 

vara separerade från modern i två år, vilket i förhållande till barnens låga ålder är att betrakta 

som väldigt lång tid. Det var två skiljaktiga från domen som ansåg att det vore olyckligt att 

bevilja uppehållstillstånd till följd av att kvinnan under sin illegala vistelse i landet blivit 

gravid och fött ett barn. Det skulle kunna leda till att flera illegala invandrare får barn för att 

kunna få uppehållstillstånd och en vidare urholkning av norsk lagstiftning.
156

 

   I målet El Ghatet mot Schweiz (dom den 8 november 2016) ansökte en man som var bosatt 

i Schweiz med sin nya fru och gemensamma barn om att återförenas med sin son boende i 

Egypten med sin mor. Europadomstolen konstaterade att det inte fanns någon presumtion för 

att en återförening med ena föräldern när barnet bor med den andre är för barnets bästa. 

Utöver detta fanns det heller inget hot mot barnets bästa i barnets hemland där han dessutom 

                                                
155 Nr. 60665/00 Europadomstolens dom den 1 december 2005 i målet Tuquabo-Tekle m.fl. mot Nederländerna.  
156 Nr. 55597/09 Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i målet Nunez mot Norge. 
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lever med sin mor. Däremot anser Europadomstolen även här att de nationella myndigheterna 

inte gjort en noggrann proportionalitetsbedömning och avvägning mellan barnets bästa 

respektive statens intresse på ett sådant sätt som EKMR och BarnK kräver vilket innebär att 

artikel 8 EKMR kränkts.
 157

 

 

3.1.3 Familjeliv 
 

Huruvida rätten till familjeliv bedöms föreligga framgår av flertalet domar från 

Europadomstolen som tagit ställning till om kriterierna för att återförenas med 

familjemedlemmar enligt EKMR är uppfyllda eller ej. De domar som följer nedan tar således 

medlemsstaternas bedömningar i beaktning för att fastställa om medlemsstaternas domstolar 

har utfört en korrekt avvägning som inte strider mot ett konventionsåtagande. 

   I målet Sen mot Nederländerna (dom den 21 december 2001) gäller föräldrarnas ansökan 

om återförening med deras nio år gamla dotter. I Europadomstolens dom framhöll domstolen 

att barn som föds inom ett äktenskap och där barnets föräldrar från födsel och fram lever i 

ett  förhållande är att betraktas som ett familjeliv som inte får brytas annat än i exceptionella 

förhållanden. Med bakgrund av rätten till respekt för familjeliv var frågeställningen huruvida 

det skett ett ingrepp i klagandes familjeliv vilket i sådana fall leder till att staten har en positiv 

skyldighet, det vill säga bevilja uppehållstillstånd. Frågan kunde inte heller i detta mål 

avgöras endast utifrån invandrings aspekter utan barnets ålder, situationen i ursprungslandet 

och barnets beroende av föräldrarna skulle tas med i en samlad bedömning. Med hänsyn till 

flickans ålder ansåg Europadomstolen att det bästa sättet att etablera ett familjeliv med henne 

var att hon fick integreras med familjen i Nederländerna oavsett om flickan var 

omhändertaget av andra släktingar i hemlandet.
158

 

   Målet Nacic m.fl. mot Sverige (dom den 15 maj 2012) gäller en familj bestående av 

föräldrar och två söner, varav den äldste sonen på 18 år beviljades permanent 

uppehållstillstånd till följd av uppgivenhetssyndrom medan resten av familjen fick återvända. 

Familjen anmälde Sverige till Europadomstolen och åberopade att familjesplittringen och 

deras situation i hemlandet strider mot artikel 8 EKMR. Europadomstolen konstaterar initialt 

att familjen ska prövas som en enhet även om den äldsta sonen hunnit fylla 21 år. I det fall 

familjesplittringen inte ska strida mot artikel 8 EKMR krävs det att den ifrågasatta åtgärden 

har sin grund i lag, tillgänglig för de berörda personerna och att dess konsekvenser är tydliga 

och förutsebara. Åtgärden ska även vara ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”. En 

proportionalitetsbedömning ska då göras genom avvägning mellan statens intresse av att 

säkerställa ett effektivt genomförande av kontrollerad invandring och de enskildas intresse 

som skyddas av konventionen – i detta fall familjens enhet. Europadomstolen bedömer att 

den äldste sonen, som vid Europadomstolens prövning fyllt 21 år, lever ett normalt liv. Hans 

hälsotillstånd har enligt läkarintyg förbättrats och han har påbörjat studier vid en högskola. 

Det finns inga hinder för att äldsta sonen bosätter sig med eller besöker sin familj i hemlandet 

varvid en kontakt med familjen kan upprätthållas även om föräldrarna och yngsta sonen 

återvänder. Situationen för romer i Kosovo eller Serbien utgör inte att utvisningen strider mot 

artikel 8 EKMR.
159

 

   I målet I.A.A. m.fl. mot Förenade kungariket (dom den 31 mars 2016) är de fem sökandena 

syskon, varav två är underåriga. De ansökte om inresetillstånd till Förenade kungariket i syfte 

att återförenas med sin där bosatta mor. Medlemsstaten måste i det fall uppehållstillstånd inte 

                                                
157 Nr. 56971/10 Europadomstolens dom den 8 nov 2016 i målet El Ghatet mot Schweiz.  
158 Nr. 31465/96 Europadomstolens dom den 21 december 2001 i målet Sen mot Nederländerna. 
159 Nr. 16567/10 Europadomstolens dom den 15 maj 2012 i målet Nacic m.fl. mot Sverige.  
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beviljas påvisa att det skett en avvägning mellan å ena sidan sökandens önskan att utöva 

familjeliv i medlemsstaten och å andra sidan medlemsstaternas önskan att reglera 

invandringen.
1
 Det innebär att det ska tas i beaktning huruvida föräldern tagit ett beslut i att 

lämna barnen efter sig i och därigenom övergett varje tanke på en framtida återförening samt 

om inresa i medlemsstaten är det lämpligaste sättet för dem att utöva ett familjeliv med 

föräldern och om det föreligger oöverstigliga hinder eller betydande svårigheter att kunna 

återförenas i sitt ursprungsland. I alla beslut som rör barn under 18 år måste barnets bästa 

sättas i främsta rummet och särskild hänsyn tas till deras ålder, situation i ursprungslandet 

och i vilken mån de är beroende av sina föräldrar. Modern verkar ha fattat ett medvetet beslut 

att lämna sina barn i Somalia i syfte att bosätta sig med sin nye make. Det tog två år efter 

deras separation innan hon försökte återförenas med sina barn i hemlandet. Modern har två 

barn med sin nya make som är bosatta i Förenade kungariket. Då varken modern eller några 

av hennes barn har beviljats flyktingstatus och det heller inte framkommit att det skulle 

riskera illabehandling vid ett återvändande till Somalia vore det inte förenat med svårigheter 

för modern att bosätta sig i Etiopien. Europadomstolen noterade att de nationella domstolarna 

har accepterat att det vore till sökandens bästa att få återförenas med sin mor i Förenade 

kungariket. Även om barnets bästa ska sättas i främsta rummet kan det inte innebära att alla 

barn som skulle få ett bättre liv i en medlemsstat ska beviljas inresa. Dessutom var sökandena 

vid tillfället 21, 20, 19, 14 respektive 13 år gamla och har alla växt upp tillsammans i 

Etiopien och inte bott med sin mor på 11 år. Europadomstolen finner att de nationella 

myndigheterna varken har misslyckats med att göra en rimlig avvägning mellan sökandens 

intressen och medlemsstaternas intresse av en reglerad invandring eller gått utöver sitt 

bedömningsutrymme. Ansökan är således att bedöma som uppenbart ogrundad varmed 

Europadomstolen avvisar den.
160

 

   Målet Senchishak mot Finland (dom den 18 november 2014) gällde en 72-årig rysk 

medborgare som anlände till Finland i december 2008 på ett turistvisum för att bo hos sin 

dotter. Dottern har bott i Finland sedan 1988 och har blivit finsk medborgare. Strax efter 

hennes ankomst ansökte Senchishak om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Hon 

hävdade att hon till följd av en förlamning efter en stroke, att maken avlidit år 2007 samt att 

hennes andra dotter försvunnit och var förmodad avliden var beroende av sin dotter i Finland. 

Den finska domstolen avslog ansökan då hon ansåg kunna få adekvat vård i Ryssland samt 

ekonomiskt stöd från sin dotter. Domstolen anförde vidare att dottern lättvindigt kunde 

besöka sin mor i Ryssland då hemstaden låg en kort bit från den finska gränsen samt dotterns 

bostadsort. Senchishak hävdade till Europadomstolen att hennes avlägsnande skulle strida 

mot bland annat artikel 8 EKMR eftersom hon skulle skiljas från sin dotter, hennes närmaste 

levande släkting. Europadomstolen anförde att begreppet familjeliv i artikel 8 EKMR är 

begränsad till kärnfamiljen. Förhållandet mellan äldre föräldrar och myndiga barn omfattas 

inte av tillämpningsområdet för artikel 8 såtillvida de inte ingår i kärnfamiljen och/eller om 

det inte har bevisats att de förstnämnda är beroende av sina anhöriga. Mot bakgrund av 

befintlig rättspraxis fann domstolen att det inte fanns något beroendeförhållande förutom 

normala anknytningskriterier mellan Senchishak och hennes dotter. Artikel 8 EKMR var 

således inte tillämplig.
161

 

   Mål Gül mot Schweiz (dom den 19 februari 1996) gällde en turkisk medborgare som hade 

bott i Schweiz sedan år 1983 och hade uppehållstillstånd i landet av humanitära skäl. Hans 

hustru flyttade till Schweiz för att återförenas med honom år 1987. Gül och hans hustru hade 

två söner som vid tillfället var 25 respektive 13 år gamla och fanns kvar i Turkiet. Gül 

försökte redan år 1990 återförenas med sönerna i Schweiz men utan framgång. Målet inför 
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Europadomstolen gällde dock återföreningen endast med den yngsta sonen varmed han 

framförde att ett nekande stod i strid mot hans rätt till respekt för familjeliv enligt artikel 8 

EKMR. Europadomstolen framhöll att artikel 8 EKMR inte ålägger en stat en allmän 

skyldighet att ge tillstånd till familjeåterförening på sitt territorium. Domstolen konstaterar att 

Gül dessutom själv hade förorsakat separationen från sonen samt att han vid ett återvändande 

skulle uppbära en pension från Schweiz. Makarna Gül hade inte fått uppehållstillstånd av 

humanitära skäl vilket enligt schweizisk lag kan återkallas i det fall skälen upphör. 

Europadomstolen medgav att det visserligen skulle innebära svårigheter för makarna att 

återvända till Turkiet efter så lång tid i Schweiz men att det inte förelåg några hinder mot att 

likväl kunna utveckla sitt familjeliv i hemlandet. Sonen hade dessutom alltid bott i Turkiet 

och var uppväxt med landets kulturella och språkliga miljö. Europadomstolen fann att 

Schweiz inte hade brutit mot sina förpliktelser enligt artikel 8 EKMR genom att vägra sonen 

uppehållstillstånd.
162

 

 

3.2 Nationell rättspraxis 

3.2.1 Innan den tillfälliga lagen 

3.2.1.1 Minderåriga barn med anknytning till förälder i Sverige 
 

MiÖD har gällande minderåriga barn som ansöker om uppehållstillstånd till följd av 

anknytning till förälder uttryckt att en viktig utgångspunkt enligt svensk rätt är att hålla 

samman familjen. Omständigheterna som till exempel att utlänningen söker asyl i Sverige på 

grund av anknytning med ett minderårigt barn samt att föräldrarna har ingått i samma hushåll 

före inresan till Sverige har betydelse i en sådant avgörande. Det ska således göras en 

bedömning mellan barnets bästa, rätten till familjeåterförening och allmänna intressen, 8.1 

och 8.2 EKMR samt 1 kap. 10 § UtlL.
163

 Det ska även vid en bedömning om barnets 

beroendeförhållande till familjemedlemmarna tas hänsyn till barnets ålder.
164

 

   I MIG 2012:4 ansökte A tillsammans med dottern B om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin far som är bosatt i Sverige. Det har i målet framkommit att A gifte sig när 

hon endast var 15 år. MiÖD anförde att enligt 2 kap. 1 § ÄktB får en person som är under 18 

år inte ingå i äktenskap utan länsstyrelsen tillåtelse. Ett tillstånd får beviljas endast om det 

finns särskilda skäl. MiÖD hävdade  att det inte behöver vara höga beviskrav men det ska 

göras sannolikt att äktenskapet har ingått under tvång, samtidigt får det inte vara allt för vaga 

påståenden. A har endast hävdat att hon gift sig enligt familjens traditioner och att hon inte 

har haft något inflytande i frågan om att ingå äktenskapet. MiÖD konstaterar att det inte 

förekommit konkreta uppgifter om att A:s giftermål har ingåtts under tvång. Huvudregeln i 

migrationsrätten är att hålla samman familjen, i och med att A är gift anses hon inte ingå i sin 

fars kärnfamilj varav 5 kap. 3 § 1 st. UtlL inte blir tillämplig för A. Slutligen anser MiÖD att 

hennes äktenskap ska bedömas som giltig enligt UtlL. Även om A har ett eget barn och 

barnets bästa ska beaktas kan A inte beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § UtlL. 
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163 MIG 2012:1. 
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3.2.1.2 Myndiga barn med anknytning till förälder i Sverige 
 

MiÖD har gällande myndiga barn som ansökt om uppehållstillstånd till följd av anknytning 

till förälder i Sverige uttalat att det för att beviljas uppehållstillstånd krävs att 

familjemedlemmarna levt i samma hushållsgemenskap omedelbart före förälderns flytt till 

Sverige samt att ansökan om familjeåterförening gavs in relativt snart efter att föräldern 

beviljats permanent uppehållstillstånd. Vidare ska barnets sociala, säkerhetsmässiga eller 

humanitära situation framstår som särskilt utsatt.
165

 För att uppehållstillstånd ska kunna 

beviljas med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL ska beroendeförhållandet, 

försörjningsmöjligheter samt omständigheter av humanitär art med stöd av 5 kap. 3 a § 3 st. 3 

p. UtlL kunna styrkas.
166

 

   I UM 4117-07 ansökte MB som är över 18 år om uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin far. MB kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL om 

familjemedlemmarna har ingått i samma hushåll före faderns inresa till Sverige samt om det 

finns ett beroendeförhållande mellan personerna. MiÖD lämnade överklagande av beslut till 

avslag utan bifall med motiveringen att fadern inte kan betecknas som anknytningsperson till 

följd av att han endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

   I mål MIG 2009:29 har A och hennes far levt i samma hushållsgemenskap omedelbart före 

faderns flytt till Sverige. Ansökan om familjeåterförening gavs dessutom in relativt snart efter 

att fadern beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det är således en fråga om det kan 

anses finnas ett särskilt beroendeförhållande mellan A och fadern vilket inkluderar att 

situation ska framstå som både ömmande och udda för att A ska kunna beviljas 

uppehållstillstånd. MiÖD konstaterar att eftersom både hustru och tre barn har permanent 

uppehållstillstånd i Sverige anses det att faderns behov av ytterligare stöd i sin tillvaro genom 

att även A tillåts att komma hit, får anses begränsat samt att det inte framkommit skäl som 

kan anse som udda. A har fyllt 20 år och anses därmed vara vuxen och får förutsättas kunna 

leva ett eget liv oberoende av sin far vilket hon gjort sedan hennes mor och syster reste till 

Sverige. Det finns släktingar kvar i hemlandet och övriga familjemedlemmar har möjlighet 

att besöka henne i Syrien där hon vistas vilket även skett. Det kan därmed inte anses föreligga 

ett sådant särskilt beroendeförhållande som krävs för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. 

   I MIG 2015:21 har AH:s mor beviljades permanent uppehållstillstånd och 

flyktingstatusförklaring i Sverige. Kort därefter ansökte AH om uppehållstillstånd till följd av 

anknytning till sin mor. AH har anfört att hans mor har ett behov av att ha sin äldste son 

närvarande hos sig för både sin egen och de yngre syskons skull. Modern kan inte heller 

förväntas besöka sitt hemland. AH är 20 år och har levt hela sitt liv i hemlandet. De 

känslomässiga banden mellan AH och hans mor och syskon framstår visserligen som mycket 

starka. Den utsatta situation som AH befinner sig i hemma hos sin far och omständigheterna 

kring moderns flykt från samme man gör också att det naturliga bandet mellan nära anhöriga 

kan vara extra starkt mellan AH och hans mor. AH får trots situationen i hemlandet 

förutsättas kunna leva ett eget liv oberoende av föräldrar och syskon. Den framtida kontakten 

mellan vuxna familjemedlemmar måste kunna upprätthållas på annat sätt än genom fortsatt 

hushållsgemenskap. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet finner 

MiÖD därför att det inte kan anses föreligga ett sådant särskilt beroendeförhållande som 

krävs. Det kan därför inte anses strida mot artikel 8 EKMR att avslå AH:s ansökan om 

uppehållstillstånd i Sverige. 

   I MIG 2016:13 ansökte QAI om asyl i Sverige och beviljades permanent uppehållstillstånd. 

Fem år senare ansökte QAI:s fru HAS samt deras sju gemensamma barn uppehållstillstånd på 

                                                
165 MIG 2009:29. 
166 MIG 2015:21. 
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grund av anknytning till QAI. Sex av barnen var ogifta och under 18 år medan det äldsta 

barnet var över 18 år. Den 20 år gamla dottern (UQA) ansöker i likhet med sina syskon, 

uppehållstillstånd på anknytningen till fadern. Även för hennes del utfaller 

proportionalitetsavvägningen till de enskildas fördel, nämligen att familjens intresse av att 

kunna leva tillsammans väger tyngre än samhällets intresse av att upprätthålla den reglerade 

invandringen. UQA har under hela sitt liv levt i familjegemenskap med sin mor och sina 

syskon samt fram tills faders avresa även med honom. UQA har inte påbörjat någon form av 

eget familjeliv. Hennes mor och övriga syskon har dessutom i samma dom beviljats 

permanent uppehållstillstånd i Sverige vilket innebär att UQA sannolikt blir ensam kvar i vid 

ett avslag på hennes ansökan om uppehållstillstånd. MiÖD konstaterar att det inte finns någon 

möjlighet för familjen att utöva familjeliv i hemlandet och därför får anses vara närmast 

omöjligt att upprätthålla en familjerelation med UQA i det fall hon inte beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige. Med hänsyn till UQA försörjningsmöjligheter vid ett avslag samt 

med beaktande av artikel 8 EKMR framför MiÖD att det får anses föreligga ett sådant 

särskilt beroendeförhållande som krävs för att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3a § 2 st. UtlL 

ska beviljas. 

 

3.2.1.3 Föräldrar med anknytning till barn i Sverige 
 

I MIG 2007:2 ansökte A och B om uppehållstillstånd tillsammans med sitt barnbarn C på 

grund av skyddsbehov i första hand och i andra hand på grund av anknytning till sin dotter 

som är bosatt i Sverige med fem barn. I tredje hand ansökte det om uppehållstillstånd på 

grund av humanitära skäl enligt 1989 års utlänningslag. MiÖD beviljade barnbarnet C, född 

2001, permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande år 2006. A avled i sin 

cancersjukdom och B yrkade i första hand om synnerligen ömmande omständigheter och i 

andra hand anknytning till barnbarnet C och hennes myndiga dotter. MiÖD konstaterade att B 

har varit vårdnadshavare till C och ingått i samma hushållsgemenskap före inresan till 

Sverige därmed finns det ett beroendeförhållande mellan C och B därmed bör beviljas 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till C enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL. Enligt 

huvudregeln ska en utlänning ansökt om uppehållstillstånd och blivit beviljad 

uppehållstillstånd före inresan till Sverige, vilket framgår i 5 kap. 18 § UtlL. B kan därmed 

undantas från denna huvudregel i och med att hon ha en stark anknytning till C och är att anse 

som hennes mor då hon tagit hand om C sedan hon var några dagar gammal. MiÖD 

fastställer att B ska beviljas permanent uppehållstillstånd. 

   I MIG 2014:7 beviljades A uppehållstillstånd i Sverige år 2011. År 2012 sökte A:s 

familjemedlemmar uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin son och bror. 

MigV avslog ansökan och anförde att det inte längre förelåg något beroendeförhållande 

mellan A och familjen och menade att beroendeförhållandet avbröts när A sökte asyl  i 

Sverige även om A och hans familjemedlemmar ingick i samma hushåll före inresan till 

Sverige. I förarbeten framgår det att utgångspunkten är att barn ska få återförenas med sin 

familj. MigV konstaterar att det inte finns en hotbild mot familjen i hemlandet. A bor med sin 

farbror i Sverige och lever under ordnade förhållanden. Även om A saknar sin familj kan han 

besöka familjen och en familjeåterförening kan således ske i hemlandet. MiÖD framför dock 

att det berörda barnet inte är i behov av skydd enligt UtlL, vilket medför att 

familjeåterföreningen ska ske i det land där majoriteten av familjemedlemmarna befinner sig 

i med hänsyn till barnets bästa. Eftersom A är 17 år ansågs han inte ha ett så starkt 

beroendeförhållande till familjemedlemmarna som ett yngre barn skulle ha. Det har klargjorts 

att familjens situation i Gaza inte är hotande. MiÖD konstaterar med A:s ålder i beaktning att 
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A inte har ett tillräckligt starkt beroendeförhållande till familjemedlemmarna för att familjen 

ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till A. 

   I MIG 2016:26 ansökte TD och KK om uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

maken som är bosatt i Sverige med TD:s barn och KK:s barn. MigV avslog ansökningarna 

och motiverade det med att månggifte inte anses som civilrättsligt giltigt i Sverige. Även i 

familjeåterföreningsdirektivet tillåts inte månggifte. Med stöd av 5 kap. 17b § UtlL avslogs 

TD:s och KK:s ansökningar om uppehållstillstånd. Vad gäller barnets bästa som framgår i 1 

kap. 10 § UtlL anses det att skyddet mot månggifte väger tyngre än barnets bästa. 

Enligt MiÖD ska inte barn leva i polygama hushåll med hänsyn till barnets bästa. Vidare 

anser MiÖD att beroendeförhållandet mellan barn och moder bryts när modern lämnar sitt 

medgivande till att barnet får leva med sin far som är bosatt i Sverige. En avvägande mellan 

samhällets motverkande mot månggifte och barnets bästa måste göras. Vidare påpekar MiÖD 

att ett förbud mot tvegifte stadgas i 2 kap. 4 § ÄktB och i 7 kap. 1 § BrB. I 

familjeåterföreningsdirektivet framkommer det också ett förbud mot månggifte. Det har även 

framkommit att barnen har det bra hos sin far trots att de saknar sina mödrar enligt 

socialtjänstens bedömning. Därmed beslutar MiÖD att MiD:s beslut ska upphävas och 

MigV:s beslut ska fastställas. MiÖD anser inte att bedömningen strider mot artikel 8 EKMR 

på grund av det starka skyddet mot polygama förhållanden. 

 

3.2.2 Efter den tillfälliga lagen 

3.2.2.1 UM 6779-18 
 

I målet vars dom meddelades i september 2018 har MiD berört BarnK:s tyngd och karaktär i 

svensk rätt. Uttalanden av EU-domstolen och Europadomstolen har enligt MiD ökat BarnK:s 

betydelse i Sverige. EU-domstolen har uttalat att BarnK hör till de bindande internationella 

instrument rörande skyddet för de mänskliga rättigheterna vilka EU-domstolen och 

medlemsstaterna ska ta hänsyn till vid tillämpningen av EU-rätten. Europadomstolen ser 

artikel 10 BarnK som en relevant internationell rättskälla. Vidare framhåller MiD att 

Europadomstolen använder sig av artikel 10 BarnK vid utformning av de krav domstolen 

anser att artikel 8 EKMR medför vid medlemsstaternas handläggning av ansökningar om 

familjeåterförening. MiD argumenterar i avgörandet för att BarnK är ett relevant införlivat 

konventionsåtagande som inte endast innehåller bestämmelser av målsättningskaraktär. 

 

3.2.2.2 MIG 2018:19 
 

Målet behandlade frågan huruvida en man (AI) som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd 

som alternativt skyddsbehövande kan vara anknytningsperson och trots begränsningar i 

TUtlL kunna återförenas i Sverige med sin fru (HH) och gemensamt barn (KI). MigV avslog 

ansökan om med motiveringen att alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsat 

uppehållstillstånd enligt 5 § TUtlL inte kan vara anknytningsperson enligt 7 § TUtlL. MigV 

skrev även i motiveringen till beslutet att han inte bedömdes ha välgrundade utsikter att 

beviljas permanent uppehållstillstånd.  

   En förutsättning för att en rätt till familjeåterförening ska finnas är att anknytningspersonen 

anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Om 

anknytningspersonen är en alternativt skyddsbehövande ska det aktuella skyddsbehovets 

varaktighet och begränsningen av möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd när 
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den tidsbegränsade lagen upphör att gälla tas i beaktande.
167

  

   Trots familjeåterföreningsdirektivet inte är tillämpligt på alternativt skyddsbehövande anser 

MiÖD att kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 3 april 2014 

om riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening kan ge 

vägledning hur "välgrundade utsikter" ska tolkas. En sådan bedömning bör enligt 

kommissionen göras från fall till fall med hänsyn till de individuella omständigheterna som 

påverkar referenspersonens situation. Begreppet "välgrundade utsikter" innebär att det ska 

göras troligt att kraven för att beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL 

kommer att kunna uppfyllas.  

   Även om skyddsbehovets varaktighet inte är av individuell karaktär utan grundas på den 

allmänna situationen i hemlandet skulle AI vid ett återvändande riskera att utsättas för sådan 

behandling som strider mot artikel 3 EKMR att skyddsbehovet ska anses varaktigt. 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till den alternativt skyddsbehövande bör i dessa 

fall kunna beviljas en make eller maka, en sambo eller ett omyndigt barn förutsatt att det sker 

under samma förutsättningar som föreslås gälla för anknytningspersonen. MiÖD bedömer 

således att det finns välgrundade utsikter för att AI kommer beviljas permanent 

uppehållstillstånd varmed han därigenom utgör anknytningsperson enligt 7 § TUtlL. HH och 

KI ska således beviljas uppehållstillstånd för samma tid som uppehållstillstånd för den person 

som det åberopas anknytning till enligt 8 § TUtlL. 

 

3.2.2.2 MIG 2018:20 
 

KA som är 8 år gammal har i målet beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt TUtlL 

varmed hans föräldrar och bror enligt 7 § TUtlL inte kan beviljas uppehållstillstånd på grund 

av anknytning till honom. MiÖD ska därmed i målet pröva huruvida ett beslut att neka 

uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande enligt 13 § TUtlL, då i 

huvudsak artikel 8 EKMR. Klagandena tillsammans med KA utgör ostridigt en familj och 

beslutet att med stöd i lag neka dem familjeåterförening innebär en inskränkning av deras rätt 

till familjeliv. En proportionalitetsavvägning mellan familjens intresse av att återförenas och 

den svenska statens intresse av att minska antalet asylsökande på grund av de stora 

påfrestningarna på det svenska asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner måste 

således föregås. MiÖD konstaterar att då ärendet rör barn måste i detta sammanhang även 

BarnK beaktas. Enligt artikel 9.1 BarnK ska ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 

vilja utom i de fall där ett åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Även enligt 

Europadomstolen
168

 ska barnets bästa betraktas och skälen noggrant redogöras för i domen. 

Det ska läggas särskild vikt vid barnets ålder, situation i hemlandet samt vilken mån av 

beroende barnet är av sina föräldrar. Då det inte var familjens val att separeras från varandra 

samt att det inte kan krävas att en familjeåterförening sker i hemlandet och det saknas 

uppgifter om att familjemedlemmarna skulle ha en laglig rätt att vistas i något annat land, är 

det omöjligt för familjen att återupprätta ett familjeliv vid beslut att neka familjen 

uppehållstillstånd i Sverige.    

   Det har framkommit av läkarintyg att KA:s psykiska hälsa har försämrats till följd av 

separationen från familjen samt att hans hälsa och utveckling förväntas försämras ytterligare 

vid en fortsatt separation från föräldrar och bror trots andra anhöriga i Sverige.
169

 Det medför 

                                                
167 Prop. 2015/16:174 s. 39 och 42. 

168 Europadomstolens mål nr. 56971/10 El Ghatet mot Schweiz. 
169 Jmf Europadomstolens mål nr. 55597/09 Nunez mot Norge, där domstolen ansåg att en separation under två år var en väldigt lång tid för 

barnen, i förhållande till deras ålder på sju och nio år, att vara utan sin förälder. 

https://lagen.nu/prop/2015/16:174#sid39
https://lagen.nu/prop/2015/16:174#sid42
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allvarlig effekt på ett barn som tvingas vara åtskilda från föräldern än för vuxna och kan 

medföra ogynnsamma följder för barnets hälsa och utveckling.
170

 MiÖD poängterar att vid 

prövningen av om en inskränkning av artikel 8 EKMR är proportionerlig ska särskild vikt 

fästas vid principen om barnets bästa. I sin bedömning tog MiÖD hänsyn till KA:s låga ålder, 

situationen i hemlandet, beroendeförhållandet till föräldrarna samt den mycket försämrade 

hälsa som KA uppvisat. MiÖD fann att den inskränkning av rätten till respekt för familjeliv 

som det innebär att i detta fall neka klagandena uppehållstillstånd inte står i rimlig proportion 

till regeringens angivna syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande. Det står således i 

strid mot svenska konventionsåtaganden, artikel 8 EKMR och artikel 3, 9 och 10 BarnK, att 

neka KA:s föräldrar och bror uppehållstillstånd i Sverige. Avgörandet avkunnades i 

november 2018. 

 

3.3 Avslutande kommentarer 
 

Sammanfattningsvis finns bestämmelser om alternativt skyddsbehövande på tre nivåer av 

rätten: folkrätten, EU-rätten och nationell rätt. Ur redogörelsen ovan går det dra slutsatsen att 

EKMR och rättighetsstadgan är av särskild betydelse för rätten till familjeåterförening för 

vuxna alternativt skyddsbehövande och att många bestämmelser härrör från UDHR. Att 

minderåriga barn har ett starkare skydd beträffande sin rätt till familjeåterförening i och med 

att BarnK är tillämplig. En vägledande princip enligt såväl artikel 8 EKMR som artikel 3 och 

9 BarnK är att undvika åtgärder som leder till att barn skiljs från sina föräldrar. Utöver dessa 

artiklar och principer är främst skyddsgrundsdirektivet centralt för alternativt 

skyddsbehövande eftersom familjeåterföreningsdirektivet inte är tillämpligt. Det går även dra 

slutsatsen av redogörelsen i avsnitt två och tre att internationell rätt i form av konventioner 

och sedvanerätt begränsar till viss del statens rätt att bestämma över vem som får resa in i och 

stanna i landet. Även att rätten till familjeåterförening sedan införandet av TUtlL begränsats i 

större utsträckning för alternativt skyddsbehövande än flyktingar. MiÖD har i MIG 2018:20 

konstaterat att bestämmelserna i TUtlL kring anhörighetsinvandring strider mot artikel 8 

EKMR och artikel 3, 9 och 10 BarnK. Dane har kommenterat MIG 2018:20 som en del av 

BarnK:s ökade betydelse i svensk rätt. I och med att BarnK blir svensk lag 1 januari 2020 

anser Dane att MigV redan nu bör kunna bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl med 

hänvisning till BarnK:s bestämmelser genom att se BarnK:s bestämmelser som svenska 

konventionsåtaganden fristående från EKMR, men via 1 kap. 10 § UtlL.
171

 

 

  

                                                
170 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 20, p. 93. 
171 Dane, L., Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin familj, Lundblad, A. och 

Molin, E. (red.), Festskrift till Anders Sundqvist - Migrationsrättens utveckling, s. 48-49. 
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4. Analys 

4.1 Skillnader mellan rätten till uppehållstillstånd 
 

Det föreligger en skillnad när det gäller rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning 

när en förälder åberopar anknytning till ett myndigt eller minderårigt barn, med statusen 

alternativt skyddsbehövande, samt när ett minderårigt eller myndigt barn söker anknytning 

till sin förälder med statusen alternativt skyddsbehövande i Sverige. Det starkaste skyddet 

gällande familjeåterförening för myndiga barn och föräldrar med statusen alternativt 

skyddsbehövande återfinns i artikel 8 EKMR och artikel 7 Rättighetsstadgan, medan artikel 

23 Skyddsgrundsdirektivet och artikel 16.3 UDHR framför statens uppgift att hålla samman 

familjen. För omyndiga barn spelar utöver nämnda artiklar även 1 kap. 10 § UtlL och BarnK 

in i bedömningen. Den största skillnaden gällande rätten till uppehållstillstånd på grund av 

anknytning när en förälder åberopar anknytning till ett myndigt eller minderårigt barn, med 

statusen alternativt skyddsbehövande, samt när ett minderårigt eller myndigt barn söker 

anknytning till sin förälder med statusen alternativt skyddsbehövande i Sverige är således 

principen om barnets bästa och Barnk. Principen om barnets bästa spelar en avgörande roll i 

bedömningen gällande omyndiga barns rätt till sina föräldrar oavsett om barnet befinner sig 

här i Sverige eller i utlandet. När till exempel ett minderårigt barn åberopar anknytning till 

sina föräldrar, vice versa, ska de svenska domstolarna ta hänsyn till principen om barnets 

bästa i 1 kap. 10 § UtlL. När ett myndigt barn eller en förälder åberopar anknytning till 

varandra är det endast 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p. UtlL och rätten till familjeliv enligt artikel 8 

EKMR och artikel 7 Rättighetsstadgan som är aktuella. Beträffande myndiga barn tillämpas 

således inte principen om barnets bästa utan då kretsar bedömningen kring ifall 

beroendeförhållande kan anses föreligga, faktisk samlevnad har skett innan inresan, 

försörjningskravet är uppfyllt och ifall omständigheter av humanitär art föreligger. 

Beroendeförhållandet anses brutet när det myndiga barnets åtskiljs från sina föräldrar och 

gällande omyndiga barn när ena föräldern har gett medgivande till att barnet får bo hos den 

andra föräldern i Sverige. 

   Det förekommer skillnader mellan MIG 2016:13 i jämförelse med MIG 2009:29 och 

2015:21 genom att det i MIG 2016:13 inte fanns någon familj kvar i hemlandet och heller 

ingen möjlighet att upprätthålla en familjerelation vilket gav sökande rätt till 

uppehållstillstånd. I MIG 2009:29 och 2015:21 fanns däremot släkt eller familjemedlemmar 

kvar i hemlandet även om dessa inte tillhörde kärnfamiljen. Det fanns även möjlighet för 

familjemedlemmarna att upprätthålla en relation då det inte förelåg hinder för att besöka 

hemlandet. Det kan således, till skillnad vad som framkommit i lagbestämmelserna därom, 

konstateras att det endast är kärnfamiljen som inräknas vid ett beviljande av 

uppehållstillstånd i Sverige men samtliga familjemedlemmar som inräknas vid ett avslag. 

Konstaterandet bekräftas i MIG 2014:7 där MiÖD med barnets bästa i beaktning bedömer att 

familjeåterförening kan ske i hemlandet där majoriteten av familjen befinner sig. Det finns 

dock undersökningar, exempelvis Danes undersökning, som visar att resonemangen om 

barnets bästa är undermåliga vilket även tog sig uttryck i samband med att BarnK skulle bli 

lag där det kunde påvisas att det ofta saknas utredningar om vad som varit barnets bästa. Ett 

mål där vi anser att principen om barnets bästa blivit åsidosatt är MIG 2012:4. Domen berör 

ett minderårigt barn som inte betraktades ingå i en kärnfamilj med sin far till följd av att 

barnet vid 15 års ålder blev bortgift med en äldre man. Det tycks vara motstridigt att en sådan 

bedömning utgör barnets bästa då hon enligt lag fortfarande är ett barn. Det borde trots att 

barnet på grund av giftermål inte anses ingå i kärnfamiljen, ändock med hänsyn till barnets 
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ålder, utveckling, sociala samt familjära situation göras en bedömning huruvida 

beroendeförhållande föreligger. Ett underårigt barn torde således ingå i kärnfamiljen med 

hänsyn till barnets bästa även om barnet är gift och har ett eget barn. Vidare bör det ur ett 

barnrättighetsperspektiv ifrågasättas om månggifte i Europadomstolens mening är grund nog 

att åsidosätta principen om barnets bästa då det i de flesta fall inte är till barnets bästa att vara 

separerad från sina föräldrar. Denna frågan har inte prövats av Europadomstolen, men med 

beaktning av Nunez mot Norge där illegalt uppehälle inom nationen inte ansåg utgöra skäl för 

utvisning när exceptionella omständigheter förelåg, kan det förutsättas att lagbrottet gällande 

tvegifte hade bemött liknande kritik i Europadomstolen. 

   Genom att jämföra målet I.A.A m.fl. mot Förenade kungariket med målet Gül mot Schweiz 

kan man tydligt se konsekvenserna av att en ansökan om familjeåterförening inkommer vid 

olika tidpunkter men även hur barnens ålder tas i beaktning vid prövning om barnets bästa. I 

målet I.A.A m.fl. mot Förenade kungariket hade det gått 11 år innan ansökan om återförening 

inkom, det yngsta barnet hade dessutom hunnit fylla 13 år vilket innebär att barnet levt hela 

sitt liv från sin mamma i ett annat land. Till skillnad mot målet Sen mot Nederländerna så 

förelåg det därmed inte ett familjeliv mellan modern och hennes barn. I Gül mot Schweiz 

gjordes en ansökan inom ramen för 2,5 år från dess att även mamma till barnen flyttat till 

Schweiz där barnens pappa var bosatt. Det var dock endast barnet på 13 år som uppfyllde 

kraven för familjeåterförening till följd av att äldste sonen var 25 år och ansågs kunna leva 

självständigt. 

   Med utgångspunkt ur MIG 2018:20 som påpekar att det är en inskränkning av rätten till 

familjeliv att neka familjeåterförening i det fall ett åtskiljande inte är nödvändigt för barnets 

bästa, bör det fastställas att situationen i hemlandet har en övervägande betydelse för utfallet i 

fråga huruvida uppehållstillstånd ska beviljas i Sverige. Det borde av anledning därav kunna 

förutsättas att ett avslag hade fattats i annat fall eftersom i likhet med bland annat MIG 

2009:29 majoriteten av kärnfamiljen inte befann sig i Sverige. Det var i MIG 2018:20 till 

skillnad från Europadomstolen mål I.AAA mot Förenade kungariket, motstridigt att 

separationen inte var familjens val och således inte är att anse som ett brutet 

beroendeförhållande. Det bör anmärkas vid den annorlunda bedömning MiÖD har gjort i 

jämförelse med tidigare redogjorda domstolsmål där man innan TUtlL i UM 4117-07 

avvisade överklagandet till MiÖD eftersom asylsökande med status alternativt 

skyddsbehövande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige inte ansågs utgöra en 

anknytningsperson. Med beaktning av att huvudregeln i TUtlL till skillnad från UtlL är att 

tillfälliga uppehållstillstånd ska ges, torde det framstå som en ändring av rättsläget även 

gällande bedömningen kring anknytningsinvandring till personer med tillfälliga 

uppehållstillstånd. MIG 2018:20 leder därmed till att förutsättningarna för 

anknytningsinvandring näst intill jämställs med tillfällen då anknytningspersonen har 

permanent uppehållstillstånd. Det har vidare argumenteras för i MIG 2018:20 att barnets 

psykiska hälsa hade försämrats samt att en separation från kärnfamiljen förväntades försämra 

såväl hälsa som utveckling även om barnet befann sig i Sverige tillsammans med övrig familj 

då barnet enligt BarnK inte ska skiljas från sina föräldrar mot deras vilja. Den uteblivna 

diskussionen i MIG 2012:4 vad gäller barnets bästa med beaktning av barnets vilja att 

återförenas med sin far men även ur hälso- och utvecklingsaspekter, bör med anledning av 

MIG 2018:20 starkt ifrågasättas. 
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4.2 Rättssäkerheten 
 

I det följande ska vi med hjälp av Peczeniks teori om rättssäkerhet påvisa att TUtlL inte 

uppfyller kraven för en rättssäker tillämpning men att MIG 2018:20 kommer förbättra 

rättssäkerheten. Både Röda Korset och Rådgivningsbyrån har påpekat att tillämpningen av 

bestämmelserna i TUtlL inte uppfyller kraven på rättssäkerhet, eftersom lika ärenden har 

kunnat behandlas olika och det saknas praxis samt välarbetade förarbeten. Enligt oss 

föreligger det inom migrationsrätten en ouppnåelig likhet inför lagen eftersom individer kan 

ha samma förutsättningar, men komma från olika länder och då inte ha rätt till 

uppehållstillstånd. Det är således svårt att tala om materiell likhet inför lagen både för att det 

föreligger en form av diskriminering enligt ovan inom migrationsrätten och i förhållande till 

det tunna utredningsmaterialet i denna uppsats. Den formella delen av likhet inför lagen, att 

det finns objektiv lagstiftning som är generellt utformad samt att maktutövningen grundas på 

generella och korrekt utformade rättsregler, uppfyller inte TUtlL med tanke på bristen av 

välarbetade förarbeten, vägledning och praxis. Bristen på förutsebarhet kan förutom 

avsaknaden av välarbetade förarbeten, vägledning och praxis ses som en följd av att TUtlL 

inte uppfyller kravet på stabila regler, att lagen infördes så pass hastigt att rättstillämparen 

uttryckte osäkerhet i hur lagen skulle tillämpas. Ventilen i 13 § TUtlL har ställt högre krav på 

myndigheter att ha kunskap om EU-rätten, EKMR och hur Europadomstolens praxis ska 

tolkas. Att det tydligt märks att många anställda på MigV inte besitter denna kompetens är 

inte bra ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom ventilen i sig också ger sämre förutsebarhet 

för alternativt skyddsbehövande. I och med MigV:s avsaknad av vägledning gällande 

tillämpning av internationella åtaganden som innehar ett stort tolkningsutrymme, 

framkommer bedömningar som bristfälliga vilket försämrar rättssäkerheten. Det är vidare ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv inte optimalt att rättstillämparen behöver röra sig mellan UtlL och 

TUtlL eftersom det skapar en dålig överskådlighet. Sammanfattningsvis brister TUtlL:s 

tillämpning och bestämmelser i stort gällande den formella inriktningen av 

rättssäkerhetsperspektivet eftersom kravet om att lika fall ska behandlas lika, stabila regler 

och förutsebarhet inte är uppfyllda. 

   Peczenik förespråkar att maktutövningen bör vara rimligt förutsebar med stöd av lagen och 

förenlig med ett hänsynstagande till andra etiska värden för att ge rättssäkra praxis. Förutom 

principen om barnets bästa utgör statens intresse om en reglerad invandringen ett etiskt värde. 

Det är legitimt att principen barnets bästa diskriminerar på grund av ålder eftersom det 

föreligger en etisk motivering, myndiga barn är inte i lika stort behov av skydd som 

minderåriga barn. Under TUtlL:s tillämpning har önskan om en reglerad invandring haft 

företräde framför barnets bästa. MIG 2018:20 utgör ett exempel härom eftersom ett 

alternativt skyddsbehövande minderårigt barn har blivit nekad familjeåterförening i MigV 

och MiD. Genom MIG 2018:20 anser vi att BarnK:s betydelse har ökat därmed kommer 

barnets bästa framöver ges företräde framför en reglerad invandring i enlighet med 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Att de etniska värdena, barnets bästa och en 

reglerad invandring, under TUtlL:s tillämpning inte har avvägts tillräckligt emot varandra, är 

vidare något som talar för att TUtlL inte uppfyller kraven för en rättssäker tillämpning, se 

mer om proportionalitetsbedömningen nedan. I fall TUtlL ska förlängas måste det, precis som 

många framkomna yttranden i uppsatsen förespråkat, upprättas välarbetade föreskrifter och 

allmänna råd för att öka rättssäkerheten. Alternativt skyddsbehövande bör även ges samma 

rätt till familjeåterförening som flyktingar eftersom Europadomstolen endast yttrat att tre år 

kan vara legitimt att få anstå familjeåterförening. Med hänsyn till rättsutvecklingen kring 

artikel 8 EKMR och BarnK:s ökade betydelse i svensk rätt skulle det framöver definitivt 
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strida mot dessa internationella åtaganden att neka en minderårig alternativt 

skyddsbehövande familjeåterförening. 

   Genom Peczenik teori kan vi dra slutsatsen att formkrav ger rättssäkerhet. Det borde införas 

ett formkrav på hur en proportionalitetsbedömning ska genomföras för att öka 

rättssäkerheten, eftersom Europadomstolen i flera avgöranden har påpekat att 

proportionalitetsbedömningen inte blivit tillräckligt genomförd. För ett rättssäkert och 

förutsebart förfarande är det viktigt att proportionalitetsbedömningen kommer till uttryck 

såväl i beslut, domar samt av Europadomstolens mål på ett tydligt och strukturerat vis. Det 

försvårar att tillmäta avgörandet någon vidare tillämpning när det inte framgår en tydlig och 

specificerad diskussion kring förhållanden som sedermera underkänns alternativt godkänns, 

exempelvis gällande en redogörelse mellan barnets bästa och statens behov av en reglerad 

invandring. Danes studie påvisar att principen om barnets bästa inte alltid blir korrekt utförd 

vilket styrker vår uppfattning om att ett formkrav kan öka rättssäkerheten och på så vis leda 

till att den efterföljande proportionalitetsbedömningen sker i enlighet med Europadomstolens 

uppställda, dock ej i skrift uttryckta, krav därom. 

   TUtlL har trots den negativa förändringen gällande rättssäkerheten fört med sig en positiv 

konsekvens. Vi har observerat att rättstillämparen hänvisar till BarnK och artikel 8 EKMR 

mer än tidigare. Det torde ha grund i att UtlL utformats mer generöst än TUtlL som begränsar 

möjligheterna för uppehållstillstånd med hänvisning till svenska konventionsåtaganden. Till 

följd av begränsningen har behovet av att stödja sig på internationella åtaganden ökat. Detta 

har resulterat i en ökat positiv och uppmärksammat behov av att tillämpa internationella 

konventioner vilket tycks vara en bidragande faktor till att BarnK ska bli svensk lag. Att 

rättstillämparen blir bättre på att förstå och tolka internationella åtaganden kommer ha en 

positiv betydelse för en framtida inverkan på rättssäkerheten eftersom Sverige måste följa 

internationella åtaganden som EKMR och BarnK. 

   Det går allmänt att konstatera att det är nödvändigt för Sverige att tillgodose möjligheten 

till familjeåterförening för att nå upp till EKMR och EU-rättens miniminivå om rätten till 

familjeliv. Avslutningsvis vill vi med beaktande av ovan gjorda redogörelser konstatera att 

TUtlL har medfört en icke rättssäker tillämpning och därmed varierande bedömningar under 

sin verkningstid. Avgörandet i MIG 2018:20 är dock tydligt banbrytande mot trenden av 

undermålig rättssäkerhet då det utgör ett klart konstaterande om att neka ett minderårigt barn 

med statusen alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening strider mot artikel 8 

EKMR, 3, 9 och 10 BarnK. I vår mening har därmed MIG 2018:20, precis som Dane 

resonerar, ökat BarnK:s betydelse i svensk rätt. Redan i UM 6779-18 berör MiD BarnK:s 

ökade betydelse i Sverige, vilket troligen påverkade utfallet i MIG 2018:20. Att vi anser MIG 

2018:20 vara banbrytande är för att rättstillämparen bör kunna tillämpa artikel 3, 9 och 10 

BarnK redan nu gällande rätten till familjeåterförening och vad som är barnets bästa genom 1 

kap. 10 § UtlL och prejudikatvärdet i MIG 2018:20. Rättstillämparen behöver med andra ord 

inte invänta att BarnK blir svensk lag. Såtillvida tillämpningen ändras enligt redovisat strider 

den ej mot internationella åtaganden. Rättsfallet kommer därmed leda till en förbättring av 

rättssäkerheten gällande situationer där minderåriga barn påverkas. Med tanke på de 

redogjorda skillnaderna i avsnitt 4.1 borde MIG 2018:20 ej ha en vidare påverkan i syftet 

nämnda anknytningssituationer utan endast när det gäller minderåriga barn. 
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5. Slutsats  
 

Det föreligger en skillnad gällande rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning när en 

förälder åberopar anknytning till ett myndigt eller minderårigt barn, med statusen alternativt 

skyddsbehövande, samt när ett minderårigt eller myndigt barn söker anknytning till sin 

förälder med statusen alternativt skyddsbehövande i Sverige. När det gäller myndiga barn och 

föräldrar är det endast artikel 8 EKMR, artikel 7 Rättighetsstadgan, artikel 23 

Skyddsgrundsdirektivet och artikel 16.3 UDHR som blir tillämpliga. Skillnaden är framförallt 

att utöver ovan nämnda bestämmelserna är BarnK och portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL 

aktuella för minderåriga barn. 

   Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det möjligt att konstatera att de senaste årens tillämpning 

av bestämmelserna om rätten till familjeåterförening inte uppfyller kraven för en rättssäker 

tillämpning. Det har inte gått med säkerhet att förutspå vidden av den vidare 

rättsutvecklingen efter MIG 2018:20 då det föreligger för stora rättsliga skillnader mellan de i 

syftet nämnda anknytningssituationerna. Skillnaderna beror främst på grund av ålder 

eftersom BarnK endast gäller minderåriga barn, men även till följd av att det saknas relevant 

och analyseringsbar praxis. Det går endast gällande minderåriga barn dra slutsatsen att MIG 

2018:20 kommer leda till en förbättring av rättssäkerheten eftersom målet ökat BarnK:s status 

i svensk rätt. Rättstillämparen bör till följd av BarnK:s ökade betydelse i svensk rätt vid 

bedömningar som rör omyndiga barn utgå från BarnK:s bestämmelser genom 1 kap. 10 § 

UtlL och MIG 2018:20 trots att BarnK ännu inte är svensk lag. För att rättstillämpningen ej 

ska strida mot internationella åtaganden bör BarnK användas gällande minderåriga barn. 

Trots att det inte går att förutspå någon ytterligare påverkan på grund av de stora rättsliga 

skillnaderna går det att konstatera att MIG 2018:20 kommer medföra en generellt positiv 

utveckling gällande framtida beslut. 
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6. Avslutande reflektioner 
 

Gällande skillnaden för uppehållstillstånd på grund av anknytning när en förälder åberopar 

anknytning till ett myndigt eller minderårigt barn, med statusen alternativt skyddsbehövande, 

samt när ett minderårigt eller myndigt barn söker anknytning till sin förälder med statusen 

alternativt skyddsbehövande i Sverige saknas det ytterligare praxis för att fördjupa 

diskussionen. Det är tyvärr inte möjligt att sia mer hur MIG 2018:20 kommer påverka 

rättsutvecklingen på grund av de rättsliga skillnaderna mellan de olika 

anknytningssituationerna. För att vidare belysa MIG 2018:20 påverkan behövs ytterligare 

praxis eller vägledning. Om det utformas tydligare förarbeten, riskanalyser och vilka 

konventioner som avses i 13 § TUtlL torde rättssäkerheten i fall de beslutar om en 

förlängning av lagen att bli något bättre än den hittills varit. TUtlL kommer dock aldrig 

uppnå full rättssäkerhet till följd av dess korta levnadslängd vilket hindrar ett pålitligt och 

användningsbart rättsläge. En återstående fråga är ifall de avgörandena som avkunnas under 

den här tiden kommer ha en vidare påverkan efter TUtlL:s upphörande eller endast vara 

knuten till den här epoken av svensk rätt. Ett återstående problem att utreda skulle vara ifall 

det vore bättre för rättssäkerheten att TUtlL fortsätter utan tidsbegränsning och samexisterar 

med UtlL för att senare sammanfogas. Det är inte optimalt för att uppnå överskådlighet att 

röra sig mellan två lagar, men det torde vara ännu sämre för rättssäkerheten att ha en 

tidsbegränsad lag där praxis aldrig hinner utvecklas. Ett annat alternativ till lösning för att 

uppnå en bättre rättssäkerhet vore troligen att inte förlänga TUtlL utan återgå till UtlL. 
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