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Förord 

I den här uppsatsen har viseringsförfarandet samt överklagandeförfarandet avseende 

viseringsansökningar behandlats. Numera regleras förfarandet för viseringar i den relativt nya 

förordningen från Europaparlamentet och rådet (Viseringskodexen) som är gemensam för 

Schengenländerna. I samband med detta har även rätten till överklagande av 

viseringsansökningar förts in. Det intressanta med den nya regleringen är hur Sverige tolkar 

och tillämpar bestämmelserna i den nya förordningen.  

Vi vill tacka vår handledare Peter Lillieh för all stöd och vägledning under arbetets gång. Vi 

vill även rikta vår tacksamhet till Peter Öhlander som under vår praktik gett oss tid för 

uppsatsarbetet och för uppmuntran. Därtill tackar vi även personalen på Migrationsverket som 

svarat på våra frågor.  

Till sist vill vi även tacka våra familjer och Inga-lill Junedahl som har korrekturläst och 

bidragit med synpunkter. 

Karlstad i maj 2014 

Toma Kubiliute & Dalila Durdevic 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Förkortningar 

EG Europeiska gemenskapen 

EKMR Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

EP Europaparlamentet 

EU Europeiska unionen 

FEU Fördraget om Europeiska unionen (Unionsfördraget) 

FEUF Föredraget om Europeiska unionens funktionssätt (Funktionsfördraget) 

FL Förvaltningslagen (1986:223) 

FN Förenta nationerna 

MIG Migrationsdomstolen 

MIGÖ Migrationsöverdomstolen 

Prop. Proposition 

SIS Schengens informationssystem 

SIS II Schengens informationssystem andra generationen 

SOU Statens offentliga utredningar 

VIS Informationssystemet för viseringar 

UM Utlänningsmål 

UtlF Utlänningsförordningen (2006:97) 

UtlL Utlänningslagen (2005:716) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen beskrivs 

viseringsförfarandet med fokus på avslag på viseringsansökningar då det föreligger rimliga 

tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta 

viseringen löper ut. Utöver det behandlas överklagandeförfarandet och brister i 

överklagandeprocessen analyseras. Rättsfall har pekat på att viss problematik föreligger vid 

bedömningen och utfärdande av viseringsansökningar.  

 
Vissa tredjelandsmedborgare har en skyldighet att inneha en visering för att kunna besöka 

Sverige. Visering är ett tillstånd att resa inom Schengenområdet och vistas där under en viss 

tid. Viseringsprocessen måste ske i enlighet med reglerna i Viseringskodexen. I uppsatsen 

beskrivs den relevanta regleringen kring viseringsförfarandet ur ett teoretiskt perspektiv. 

Uppsatsen handlar till stor del om artikel 32.1 b där det regleras att avslag på 

viseringsansökan får göras då det föreligger rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Stor vikt läggs även på 

artikel 21.1 där det regleras om kontroll av inresevillkoren och riskbedömningen som måste 

göras innan varje viseringsbeslut ska fattas.  

 

Målet med den införda Viseringskodexen är att skapa en gemensam viseringspolitik och 

underlätta lagligt resande samt bekämpa olaglig invandring. Syftet med uppsatsen var att lyfta 

fram problematiken som ändå kan uppstå med viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen fastställs i 

första hand den legala ramen kring viseringar för att belysa gällande rätt och därtill beskrivs 

myndigheterna som är involverade i viseringprocessen. I uppsatsen görs en undersökning av 

ett antal rättsfall för att se hur artikel 21 och 32 i Viseringskodexen tolkas och tillämpas av 

rättstillämparen i praktiken. I undersökningen framställs de omständigheter som lett till att 

avslag gjorts på grund av att det förelåg ”rimliga tvivel”. Därutöver framställs även de 

omständigheter som lett till att en visering har beviljats. Bedömningen är komplicerad i och 

med att det är svårt att fastställa sökandes avsikt samt att det finns få vägledande rättskällor att 

utgå ifrån. Av viktig betydelse är därför EU-domstolens förhandsavgörande för att bedöma 

hur artiklarna 21.1 och 32.1 b i Viseringskodexen ska tolkas och tillämpas. I uppsatsen 

framställs ett mål från EU-domstolen där ett förhandsavgörande begärdes för att tolka 

begreppet ”rimliga tvivel” och vad som ska beaktas vid riskbedömningen. Det finns enbart ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkning av artiklarna 21.1 och 32.1 b i 

Viseringskodexen. Uppsatsens analys görs vidare utifrån det teoretiska och praktiska material 

som har lyfts fram i uppsatsen. Analysen fokuserar på problematiken som har upptäckts med 

Viseringskodexen och överklagandeförfarandet. 

 

Slutsatsen är att myndigheterna har stort tolkningsutrymme avseende artikel 21.1 och 32.1 b i 

Viseringskodexen. Syftet att underlätta lagligt resande i enlighet med Viseringskodexens 

målsättning har ännu inte uppnåtts. Problematiken som lyfts fram föranleder att översyn av 

bestämmelserna i Viseringskodexen bör ske på EU-nivå. Även den nya regleringen av 

möjligheten att överklaga viseringsbeslut anses vara bristfällig. Långa handläggningstider 

leder till att sökande hamnar i osäkerhet i väntan på beslut.  
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1. Inledning 

1.1. Allmän bakgrund 

Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer är ett fundament i EU:s 

regelverk.
1
 Detta innebär att EU är ett frihandelsområde för att de fyra friheterna ska kunna 

röra sig fritt över medlemsländernas gränser, men det finns vissa inskränkningar.
2
 Ur ett 

historiskt perspektiv har detta fullföljts vad gäller varor, tjänster och kapital, men vad det 

gäller den fria rörligheten för personer har det varit mer komplicerat. Orsaken till detta var att 

det fanns oenigheter och oklarheter kring samarbetet mellan EU:s medlemsländer angående 

den fria rörligheten för personer. År 1985 ingick Tyskland, Frankrike och Beneluxstaterna ett 

avtal vars syfte var att påskynda förverkligandet av den fria rörligheten för personer. Avtalet 

omfattade ett mål om att successivt avveckla personkontrollerna vid de gemensamma 

gränserna samt att utveckla staternas polisiära och rättsliga samarbete. Detta avtal, mellan det 

fåtalet medlemsländerna, ingicks i gränsstaden Schengen och kom därmed att benämnas för 

Schengenavtalet. År 1990 tecknades en tillämpningskonvention till Schengenavtalet, som 

kom att kallas för Schengenkonventionen, bestående av de viktigaste reglerna för samarbetet. 

Reglerna i denna konvention ersatte inte reglerna om fri rörlighet för personer utan 

kompletterade dessa genom att gränskontrollen togs bort mellan de länder som deltog. När 

tillägget trädde i kraft började gränskontrollerna upphöra 1995 för de sju EU-länder som då 

hade anslutit sig till Schengenavtalet.
3
 

Varje medlemstat i EU har rätt att ansluta sig till Schengensamarbetet.
4
 År 1995 ansökte 

Sverige om anslutning till Schengensamarbetet. År 1996 beviljades Sverige observatörskap 

och i samband med det undertecknades ett anslutningsavtal. Förberedelseåtgärder påbörjades
5
 

och år 2001 blev Sverige och de nordiska länderna operativa medlemmar i 

Schengensamarbetet.
6
 Numera är det 26 länder som är medlemmar i Schengenområdet, dock 

är inte alla EU-länder anslutna till detta samarbete.
7
 Att främja den fria rörligheten för 

personer samt att stärka åtgärderna mot internationell kriminalitet och olaglig invandring är 

avsikten med Schengensamarbetet. Målet att främja fri rörlighet för personer uppnås genom 

att personkontroller vid de inre gränserna upphör för alla som lagligen vistas i 

Schengenområdet.
8
 Den inre gränsen avser Schengenstaternas gemensamma landgränser och 

flygplatser respektive hamnar då det sker förbindelser till och från andra Schengenländer. Att 

främja fri rörlighet för personer innebär alltså att såväl medborgare i Schengenstaterna, övriga 

EU-länder samt tredjelandsmedborgare har rätt att röra sig fritt inom Schengenområdet. En 

tredjelandsmedborgare har däremot rätt att röra sig fritt inom Schengenområdet under högst 

                                                           
1
 Kjellgren & Bernitz, Introduktion till EU, s. 64. 

2
 Kjellgren & Bernitz, Introduktion till EU, s. 59. 

3
 Prop. 1997/98:42, s. 7. 

4
 Prop. 1997/98:42, s. 7. 

5
 Prop. 1997/98:42, s. 9ff. 

6
 Skr. 2001/02:160, s. 21. 

7
 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ (besökt: 2014-

04-15). 
8
 Prop. 2010/11:121, s. 11. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/
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tre månader under en tidsperiod om sex månader. I de fall tredjelandsmedborgaren är 

viseringspliktig gäller dennes rätt att röra sig fritt inom området under den tid viseringen 

gäller.
9
 Schengensamarbetet inbegriper olika kompensatoriska åtgärder för att den fria 

rörligheten inte ska leda till ökad internationell brottslighet och olaglig invandring.
10

  

Vissa bestämmelser i Schengenkonventionen har ersatts av Europaparlamentets (vidare EP) 

och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar 

(vidare Viseringskodexen), vilken godtogs år 2009. Bestämmelserna om visering i 

Schengenkonventionen var bland annat de bestämmelser som upphörde och ersattes av 

Viseringskodexen. Syftet med införandet av denna kodex var att ytterligare utveckla den 

gemensamma viseringspolitiken som en del av ett universellt system vars syfte är att främja 

lagligt resande samt åtgärda olaglig invandring genom ytterligare samordning av nationell 

lagstiftning.
11

 Viseringskodexen har föranlett ändringar i Utlänningslagen (2005:716) (vidare 

UtlL) och Utlänningsförordningen (2006:97) (vidare UtlF) angående viseringar.
12

 Numera är 

viseringspolitiken nästan uteslutande på Europeiskt nivå. Detta innebär att nationell 

lagstiftning inte får vara oförenlig med Viseringskodexen. 

1.2. Problemformulering 

Som ovan nämnts ersätter Viseringskodexen bestämmelserna om viseringar i 

Schengenkonventionen. På nationell nivå stadgas det i 2 kap. 3 § UtlL att visering är ett 

tillstånd att resa in och visats i Sverige under en viss tid.  Detta tillstånd avser enbart besök 

och inte bosättning i landet. Visering kan ges exempelvis för besök av släkt och vänner, 

affärs- eller konferensbesök, turistbesök och medicinsk behandling.
13

 Syftet och 

tillämpningsområdet anges i artikel 1 i Viseringskodexen. I denna artikel stadgas bland annat 

att denna kodex inrättar tillvägagångssättet samt villkor för utfärdande av viseringar för resa 

eller planerade vistelser inom medlemsstaternas territorium. Vistelsen ska inte vara längre än 

tre månader under en sexmånadersperiod.  Bestämmelserna i Viseringskodexen ska tillämpas 

på alla tredjelandsmedborgare som är skyldiga att ha visering då dessa passerar 

medlemsstaternas yttre gräns. Det är två punkter som däremot måste vara opåverkade av 

detta: Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som har familjemedlemmar som är 

unionsmedborgare eller till de som har rätt till fri rörlighet enligt avtal mellan å ena sidan EU 

och dess medlemsstater samt, å andra sidan, dessa tredjeländer. Innan tredjelandsmedborgaren 

kan få en visering till ett visst land måste individen genomgå en process där det prövas om 

villkoren för Viseringskodexen är uppfyllda. Dessa villkor avser bland annat att sökande ska 

lämna in vissa handlingar och därtill erlägga en viseringsavgift i samband med 

viseringsansökan. 

Om tredjelandsmedborgaren inte uppfyller de villkor som är uppställda i Viseringskodexen så 

kan en ansökan om visering avslås på grunder som stadgas i artikel 32 i Viseringskodexen. 

                                                           
9
 Prop. 1997/98:42, s. 16. 

10
 Prop. 2010/11:121, s. 11. 

11
 SOU 2009:77, s. 17ff. 

12
 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen – med kommentarer, s. 129.  

13
 Commission decision (2010) 1620 final of 19.3.2010 establishing the Handbook for the processing of visa 

applications and the modification of issued visas, s. 45ff. 
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Bland dessa grunder i artikeln stadgas det att avslag får göras om det föreligger rimliga tvivel 

att tredjelandsmedborgaren har för avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den 

sökta viseringen löper ut. Även om sökande har fått avslag på sin ansökan så har denne rätt att 

överklaga beslutet. Rättsfall från Migrationsdomstolen (vidare MIG) har pekat på att sökande, 

som ansökt om visering att besöka släkt och vänner, har fått avslag med åberopande av just 

denna punkt. Detta ger en uppfattning att trots att sökande har uppfyllt alla villkor så kan ett 

avslag ändå ges just på grund av att det föreligger ”rimliga tvivel” enligt beslutsfattaren. När 

sökande sedan har överklagat till Migrationsöverdomstolen (vidare MIGÖ) har rättsfall pekat 

på att målet avskrivits från vidare handläggning på grund av förfluten tid avseende 

viseringstiden.
14

 Viseringskodexen är ett fundament för att kunna genomföra 

viseringsförfarandet men frågan är hur detta genomförs i praktiken? ”Rimliga tvivel” är inte 

definierat i Viseringskodexen vilket kan ge länderna stort tolkningsutrymme. Problematiken 

kan då uppstå i hur Viseringskodexens bestämmelser tolkas och tillämpas av länderna i 

praktiken. Ytterligare problem kan uppstå då den avsedda viseringstiden i ansökan löper ut 

innan ett beslut hinner fattas av MIGÖ och det enda individen kan göra är att ansöka om ny 

visering. När det är fråga om viseringsförfarandet gäller Viseringskodexens fastställda 

tidsfrister. Däremot gäller den nationella lagstiftningens fastställda tidsfrister under 

överklagandeförfarandet. Dessa lagstiftningar på två olika nivåer kan föranleda brister ur 

individens perspektiv i och med att överklagandeförfarande inte kan genomföras fullt ut.  

Utifrån den problematiken vi ser med Viseringskodexen och överklagandeförfarandet på 

nationell nivå kommer följande frågor att utredas i uppsatsen: 

 Hur tolkas och tillämpas bestämmelsen om ”rimliga tvivel” av rättstillämparen? 

 Tillgodoser överklagandeförfarandet avseende viseringsansökningar en tillräckligt 

effektiv rättskipning?  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för viseringsförfarandet samt överklagandeförfarandet, 

för tredjelandsmedborgare som vill besöka släkt och vänner, och utreda hur bestämmelsen 

”rimliga tvivel” tolkas och tillämpas av rättstillämparen. I syftet ingår en rättspolitisk 

diskussion där vi framställer förslag till hur Viseringskodexen bör förbättras utifrån den 

problematiken som kommer att lyftas fram i uppsatsen. Ambitionen är att uppsatsen ska vara 

till praktisk nytta ur ett allmänt perspektiv, då den är riktad till allmänheten som kan ta del av 

informationen och få en förståelse för hur viseringsförfarandet fungerar. Samtidigt ska 

uppsatsen väcka funderingar ur ett rättsligt perspektiv vilket blir mer relevant för 

juridikintresserade.  

                                                           
14

 I UM 6864 har paret Adetutu fått avslag på grund av rimliga tvivel när det gäller deras avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan de sökta viseringarna löper ut. Det saknades förutsättningar att bevilja  

de sökta viseringarna och därmed avslog MIG överklagandena (UM 3345-11 och UM 3346-11). Paret gjorde 

sedan en överklagan till MIGÖ och målet avskrevs från vidare handläggning på grund av att ansökningarna om 

visering avsåg förfluten tid och klagandens talan hade därmed förfallit. 
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1.4. Metod och material 

Metoden för denna uppsats är den rättsdogmatiska metoden som innebär att svaret söks i 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och aktuell doktrin för att fastställa vad gällande rätt är.
15

 

Utgångspunkten i vårt arbete är UtlL. Bestämmelsen i 3 kap. 1 § UtlL hänvisar vidare till 

Viseringskodexen där det stadgas villkor om Schengenvisering. Viseringskodexen är EP:s och 

rådets förordning som är en central författningstyp och enligt artikel 288.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (vidare FEUF) innehar förordningar allmän giltighet. Detta 

innebär alltså att förordningar till alla delar är bindande och gäller direkt i varje EU-land inom 

dess myndigheter och domstolar.
16

 Viseringskodexen kommer att studeras översiktligt med 

fokus på artikel 32.1 b om avslag på ansökan om viseringar och definitionen ”rimliga tvivel” 

och därtill överklagandeförfarandet. Utifrån detta kommer även svar att sökas i förarbeten, 

SOU på nationell nivå, EU- domstolens förhandsavgörande och i handboken till 

Viseringskodexen.
17

  

I uppsatsen görs en undersökning över hur en rättsregel tillämpas i praktiken i och med det 

kommer uppsatsen att ha vissa jämförande inslag. Det jämförande inslaget kommer bestå av 

ett antal rättsfall från MIG och MIGÖ som ska analyseras och jämföras. MIGÖ är högsta och 

sista instans när det gäller överklagande av viseringsärenden på nationell nivå. Detta innebär 

att avgöranden från MIGÖ är av prejudikatvärde och är avsedda att vara vägledande för 

domstolarnas rättstillämpning.
18

 I vårt fall använder vi avgörande från MIG samt några fall 

från MIGÖ. Däremot har de flesta ärenden som gått vidare till MIGÖ avskrivits i denna 

instans från vidare handläggning. Dessa rättsfall som tas upp är de som har beviljats visering 

och de som har fått avslag på grund av ”rimliga tvivel”. I den analyserande delen är även 

förhandsavgörande från EU-domstolen av väsentlig betydelse. Förhandsavgörandet ger 

vägledning över hur nationella domstolar ska tolka en viss vag bestämmelse. När det gäller 

tolkning av Viseringskodexen är det EU-domstolen som fastställer praxis.
 19

 I nuläget är det 

brist på praxis från EU-nivå avseende tolkningen av Viseringskodexen. Utöver det 

jämförande inslaget kommer uppsatsens analys att ha ett rättspolitiskt inslag i form av förslag 

de lege ferenda som innebär hur rätten bör vara.
20

  

Det råder brist på aktuell doktrin inom viseringsområdet på grund av att Viseringskodexen är 

en relativt ny förordning. Den doktrin som är tillgänglig utgår ifrån den gamla lagstiftningen i 

UtlL. Anledningen till bristande doktrin är att EU-rätten fortfarande anses utgöra relativt ny 

rättsordning. Av denna anledning betraktas doktrinen inom EU-rätten att vara något 

outvecklat.
21

 

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla grundläggande förutsättningar för att visering ska 

beviljas, handläggning av viseringsärenden och överklagande av beslut. Denna deskriptiva del 

                                                           
15

 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
16

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, WArnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 65. 
17

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, WArnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 115ff.  
18

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 129. 
19

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 75. 
20

 Agell, Malmström, Ramberg, Civilrätt, s. 43. 
21

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 128. 



   

5 
 

är vidsträckt för att ge överblick i hur viseringsförfarandet går till. Den undersökande delen är 

mer avgränsad då vi undersöker lagstadgade grunder för avslag i artikel 32 i 

Viseringskodexen. Vi kommer dock inte att djupgående behandla varje punkt i artikel 32. 

Störst vikt läggs på definitionen rimliga tvivel avseende tredjelandsmedborgarens avsikt att 

lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Undersökningen 

kommer att ha fokus på tredjelandsmedborgare som ansökt om visering för att besöka släkt 

och vänner. 

1.6. Disposition 

Denna uppsats består av sju kapitel. Utöver det inledande kapitlet följer ett deskriptivt kapitel 

där rätten ställs i fokus. I det andra kapitlet redogörs för den legala ramen kring viseringar för 

tredjelandsmedborgare för att fastställa gällande rätt inom detta område. Kapitlet innehåller 

även en definition av viseringar samt andra relevanta rättskällor kring viseringar.  

I kapitel tre beskrivs förvaltning och organisation, det vill säga vilka myndigheter som är 

inblandade i viseringsärenden. Det framställs även respektive myndighets ställning utifrån de 

fördelade ansvarspositionerna inom viseringsområdet. Vidare redogörs även för verktyg, i 

form av datasystem, som myndigheterna använder sig av för att underlätta sina 

arbetsuppgifter.  

En närmare beskrivning av vad som särskilt gäller vid viseringsförfarandet beskrivs ur ett 

teoretiskt perspektiv i kapitel fyra. I detta kapitel förklaras förfarandet från det att den 

enskilde bereder och lämnar in en viseringsansökan fram till beslutsfattande. Slutligen 

beskrivs även rätten till överklagande.  

Kapitel fem innehåller en undersökning där relevanta rättsfall analyseras. Fokus ligger på 

rättsfall där avslag respektive bifall har meddelats från MIG och MIGÖ. Denna undersökning 

sammanhänger med uppsatsens frågeställningar. Rättsfallen har analyserats med fokus på 

definitionen ”rimliga tvivel” samt handläggningstiden hos domstolarna. Ärendena i detta 

kapitel presenteras kortfattat. Syftet med detta är att belysa vilka omständigheter som leder till 

att en viseringsansökan beviljas respektive avslås med åberopande av ”rimliga tvivel”.  

I kapitel sex redovisas ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I förhandsavgörandet tolkar 

EU-domstolen de bestämmelser i Viseringkodexen som är av betydelse för uppsatsens första 

frågeställning.  

I kapitel sju framställs en analys som bygger på de material som har behandlats i uppsatsen. 

Syftet är att besvara uppsatsens frågeställningar utifrån den problematiken kring 

viseringsrätten som lyfts fram i analysen. Kapitlet avslutas med en rättspolitisk diskussion.  
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2.  Den legala ramen kring viseringar för tredjelandsmedborgare  

2.1. Inledning 

I detta kapitel kommer relevanta rättskällor i anknytning till viseringar att presenteras (2.2.). 

Relevanta rättskällor kring viseringar finns både på nationell nivå och på EU nivå. Därför är 

det viktigt att utreda vilka lagar som gäller på respektive nivå.  Viseringskodexen samt UtlL 

och UtlF på nationell nivå kommer att vara uppsatsens kärna då hela uppsatsen kommer att 

beröra visering till Sverige avseende tredjelandsmedborgare. Mot bakgrund av det sagda är 

det även av betydelse att precisera definitionen av visering (2.3.). Även andra relevanta 

rättskällor kommer att tas upp i detta kapitel. Till detta hör EU-domstolens 

förhandsavgörande, Europeiska kommissionens handbok till Viseringskodexen och praxis på 

nationell nivå (2.4. – 2.6.). Denna introduktion av nedanstående rättskällor är väsentlig för att 

kunna ange den legala ramen kring viseringar för tredjelandsmedborgare och på så sätt 

fastställa gällande rätt inom det berörda området. Detta ser vi inte bara som ett fundament för 

uppsatsen utan även som en översikt över grundläggande information för läsaren så att denne 

kan bekanta sig med viseringsområdet. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser 

(2.7.). 

2.2. Relevanta rättskällor i anknytning till viseringar 

Innan Sverige år 2001 blev operativ medlem i Schengensamarbetet fanns närmare 

bestämmelser i 3 kap. UtlL och UtlF angående viseringar.
22

 År 2009 trädde Viseringskodexen 

i kraft. Denna förordning har antagits med beaktande av bland annat artikel 77 i fördraget om 

Europeiska unionen (vidare FEU). Där stadgas det att EP och rådet ska besluta om åtgärder i 

den gemensamma politiken för viseringar och andra uppehållstillstånd för kortare tid, kontroll 

av de personer som passerar de yttre gränserna och villkoren för att medborgare i tredjeländer 

ska få resa fritt inom unionen under en kortare tid. Utöver det så ska EP och rådet besluta om 

alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett integrerat system för förvaltning av de 

yttre gränserna och en slopad kontroll av personer, oavsett medborgarskap, när de passerar de 

inre gränserna. 

Viseringkodexen har föranletts av Haagprogrammet, som syftar till ett område med stärkt 

frihet, säkerhet och rättvisa i EU.
23

 I Haagprogrammet framhölls att införandet av ett 

gemensamt regelverk för viseringspolitiken är ett av de viktigaste inslagen för att ytterligare 

utveckla den gemensamma viseringspolitiken som en del av ett mångsidigt system. Detta ska 

syfta till att underlätta lagligt resande och ta itu med olaglig invandring genom ytterligare 

harmonisering av nationell lagstiftning och hanteringsförfarande vid lokalt konsulat.
24

 EU-

rättsliga principer stadgar att medlemsstaterna inte får vidta några implementeringsåtgärder av 

EU-förordningar. Som huvudregel får inte EU-bestämmelser återges i nationell lagstiftning då 

detta skulle kunna dölja att rättigheter, som ursprungligen är från förordningen, är av 

gemenskapsrättslig natur. Det finns dock ett undantag från detta då EU-förordningar får 

återges i nationell lagstiftning då det är nödvändigt för att den nationella lagstiftningen ska bli 

                                                           
22

 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen- med kommentarer, s. 97.  
23

 SOU 2009:77, s. 17. 
24

 EUT C  53, 3.3.2005, s. 1.  
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begriplig och sammanhållen.
25

 Då Viseringskodexen är direkt tillämplig i Sverige har detta 

föranlett förändringar i UtlL samt UtlF.
26

 Numera har en stor del av bestämmelserna om 

viseringar i UtlL och UtlF upphört och därför hänvisar UtlL till Viseringskodexen. Ytterligare 

bestämmelser om viseringar finns bland annat i EP:s och rådets förordning (EG) nr 562/2006 

om gemenskapskodex om gränspassage för personer (Gränskodex). I gränskodexen anges 

vilka resevillkor som gäller för tredjelandsmedborgare för vistelser som inte är tilltänkta att 

vara längre än tre månader under en sexmånadersperiod.
27

  

2.3. Definition av visering 

Huvudregeln i 2 kap. 3 § UtlL stadgar att en tredjelandsmedborgare som reser in eller vistas i 

Sverige ska ha Schengenvisering.  Med tredjelandsmedborgare avses, enligt artikel 2.1 i 

Viseringskodexen, de personer som inte är unionsmedborgare. Vidare, enligt 1 kap. 4 a § 

UtlL, anges inte definitionen av Schengenviseringar. Detta regleras numera i 

Viseringskodexen. I artikel 2.2 a i samma kodex framgår det att visering är ett tillstånd som 

utfärdas av en medlemstat för resan genom eller en planerad vistelse inom medlemsstaternas 

territorium. Grundtanken med viseringen är att individen ska kunna besöka men inte bosätta 

sig i landet. Vill personen bosätta sig i landet ska denne söka uppehållstillstånd istället. Det är 

bara svenska medborgare som har den absoluta rätten att vistas i Sverige.
28

.  Vistelsen ska inte 

överstiga tre månader under en sexmånadersperiod från och med dagen för första inresan till 

medlemsstaternas territorium. I rådets förordning (EG) nr 539/2001 fastställs en förteckning 

över vilka tredjelandsmedborgare som är skyldiga att inneha visering och vilka som är 

undantagna detta krav. Förteckningen finns i uppsatsens bilaga 1. De finns olika typer av 

viseringar som behandlas nedan:  

2.3.1. Enhetlig visering 

Med enhetlig visering avses viseringar som gäller inom medlemsstaternas hela territorium. I 

artikel 24 i Viseringskodexen stadgas bestämmelser för utfärdande av enhetlig visering. 

Beslutet om viseringens giltighetstid samt längden på den tillåtna vistelsen ska göras i 

enlighet med all den information som framkommit vid handläggningen av viseringsansökan. 

Detta beslut ska göras av konsulat eller ambassad. En enhetlig visering kan utfärdas för en 

eller flera inresor men giltighetstiden får inte överstiga fem år. Då det gäller genomresa ska 

den tillåtna vistelselängden motsvara den tid det tar att resa genom landet. Viseringstiden kan 

emellertid innefatta en tilläggsfrist om ytterligare 15 dagar utan att detta ska påverka 

tillämpningen av artikel 12 a i Viseringskodexen.
29

 Medlemsstaterna kan besluta att en sådan 

tilläggsfrist inte ska beviljas med hänsyn till allmän ordning eller på grund av en 

medlemsstats internationella förbindelser.   

                                                           
25

 SOU 2009:77, s. 19. 
26

 Prop. 2010/11:121, s. 1.  
27

 Prop. 2010/11:121, s. 13.  
28

 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrationsärenden – 

BEVIS 8, s. 32.  
29

 Enligt artikel 12 a i Viseringskodexen ska en resehandling vara giltig minst tre månader efter planerat datum 

för avresan från medlemsstaternas territorium, eller i de fall de rör sig om flera besök, efter det senaste datumet 

för avresan från medlemsstaternas territorium. 
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När det gäller giltighetstiden för enhetliga viseringar för flera inresor finns närmare 

bestämmelser i artikel 24 i Viseringskodexen om hur detta ska beslutas. En giltighetstid 

mellan sex månader och fem år kan beviljas för flera inresor om sökande kan visa att han eller 

hon har ett behov av eller motiverat skäl för sin avsikt att resa ofta och/eller regelbundet 

(särskilt på grund av exempelvis sin familje- eller yrkessituation). Vidare ska sökande även 

kunna styrka sin ekonomiska situation i ursprungslandet, sin integritet och tillförlitlighet (den 

lagliga användningen av tidigare viseringar) samt styrka att denne har ärlig avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden löper ut. 

2.3.2. Visering med territoriellt begränsad giltighet 

Med denna visering avses viseringar som är giltiga för endast en eller flera men inte alla 

medlemsstater. En territoriellt begränsad visering får utfärdas, enligt artikel 25.1 a och b i 

Viseringskodexen, på två olika grunder. Den första grunden stadgar att den berörda 

medlemsstaten kan utfärda en sådan visering om medlemsstaten finner att det är nödvändigt 

på grund av humanitära skäl, av hänsyn till nationella intressen eller internationella 

förpliktelser. Den andra grunden fastställer att en sådan visering kan utfärdas om konsulatet 

finner skäl att utfärda en ny visering för vistelse som ska äga rum inom samma 

sexmånadersperiod där en enhetlig visering redan har använts av sökande. Vid en visering 

med territoriell begränsad giltighet kan konsulatet även medge en vistelse på tre månader om 

de finner skäl till detta. 

En territoriellt begränsad visering är giltig inom den utfärdande medlemsstatens territorium. 

Det finns dock ett undantag i artikel 25.2 i Viseringskodexen, som stadgar att denna visering 

kan vara giltig inom flera medlemsstaters territorium om det är förutsatt att varje berörd 

medlemsstat medger detta. När en territoriellt begränsad visering har utfärdats på grund av 

humanitära skäl, ska de centrala myndigheterna i den utfärdade medlemsstaten vidarebefordra 

väsentliga uppgifter till övriga medlemsstaters centrala myndigheter.  

2.3.3. Visering för flygplatstransitering 

Viseringar för flygplatstransitering definieras i artikel 2.5 i Viseringskodexen och beskrivs 

som en visering som är giltig för resande genom de internationella transitområdena på en eller 

flera av medlemsstaternas flygplatser. Medborgare i Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska 

republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia och Sri 

Lanka är skyldiga att inneha visering för flygplatstransitering enligt artikel 3.1 i 

Viseringskodexen. Artikel 3 i samma kodex innehåller vidare bestämmelser om att enskilda 

medlemsstater får kräva att även andra tredjelandsmedborgare än de ovan nämnda ska inneha 

en visering för flygplatstransitering. Detta får krävas av den enskilda medlemsstaten, då det 

föreligger akuta situationer med massiv tillströmning av olaglig invandring. Bestämmelsen 

innehåller även personkategorier som ska vara undantagna från kravet om visering för 

flygplatstransitering. Detta undantag berör personer som innehar en giltig enhetlig visering, 

nationell visering för längre vistelse eller ett uppehållstillstånd utfärdat av en medlemsstat. 

Det rör sig vidare även om tredjelandsmedborgare som har giltigt uppehållstillstånd utfärdade 

av vissa stater och om tredjelandsmedborgare som har en giltig visering till en medlemsstat 

eller till vissa andra länder samt familjemedlemmar till unionsmedborgare.  
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2.4. Europeiska kommissionens handbok 

I artikel 51 i Viseringskodexen stadgas det att kommissionen ska utföra 

handläggningsanvisningar för den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i 

Viseringskodexen. Som följd av detta har Europeiska kommissionen publicerat en 

handledning för handläggning av viseringsansökningar samt förändring av utfärdade 

viseringar. Artikel 288.5 i FEUF stadgar att rekommendationer inte är bindande. Syftet med 

denna handbok är att ge riktlinjer, god praxis, rekommendationer och säkerställa en 

harmoniserad tillämpning av rättsliga bestämmelser. Handboken riktar sig till 

medlemsstaternas konsulat och personal vid andra myndigheter som ansvarar för att pröva 

och besluta om viseringsansökningar. Utöver det riktar sig den även till de myndigheter som 

har ansvar för att ändra utfärdade viseringar.
30

   

2.5. EU-domstolens förhandsavgörande 

Den grundläggande bestämmelsen för förhandsavgörande stadgas i artikel 267 FEUF. 

Artikeln stadgar att de nationella domstolarna får begära att EU-domstolen meddelar ett 

förhandsavgörande i de fall det uppstår en fråga om tolkning av EU-fördraget eller EU:s 

rättsakter. Förhandsavgörande får begäras av nationella domstolar då de anser att ett beslut i 

frågan är nödvändigt för att göra en tolkning av EU-rätten.
31

 EU-rätten tillämpas i alla 

medlemsstater och därmed är det viktigt att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av 

de olika rättsreglerna på EU-nivå. Syftet med förhandsavgöranden är att försäkra att EU-rätten 

är densamma i de olika medlemsstaterna.
32

 Dessa förhandsavgöranden är som ett 

tolkningsbesked som blir bindande för den nationella domstolen.
33

 EU-domstolen avgör inte 

en fråga utan tolkar endast EU-rätten. Däremot finns det ingen bestämmelse i FEU som 

stadgar att förhandsavgöranden är rättsligt bindande. EU-domstolen har emellertid i flera 

rättsfall betonat att förhandsavgörande har prejudicerande karaktär.
34

 De nationella 

domstolarna har, i de fall en rättsfråga inte ter sig helt klar, en skyldighet att begära 

förhandsavgörande då tolkningsfrågor av EU-rätt uppkommer i ett ärende där det finns 

osäkerhet kring avgörandet.
35

  

Enligt artikel 252 i FEUF ska EU-domstolen biträdas av generaladvokater. 

Generaladvokaterna lägger fram ett yttrande som är opartiskt, offentligt och motiverat som 

förslag till avgörande. Parterna i domstolen kan inte bemöta generaladvokatens yttrande. EU-

domstolen kan inta en annan ståndpunkt än generaladvokatens emellertid är 

generaladvokatens uttalande betydelsefulla från rättssäkerhetssynpunkt.
36

 

2.6. Rättspraxis  

Avgörande från högsta instans tillmäts betydelse speciellt när en regel innehåller vaga 

formuleringar. Avgörandet blir betydande för hur en regel ska tolkas och tillämpas i ett enskilt 

                                                           
30

 Commission decision (2010) 1620 final of 19.3.2010 establishing the Handbook for the processing of visa 

applications and the modification of issued visas.  
31

 Bernitz, Förhandsavgöranden av EU-domstolen- Svenska domstolars praxis och hållning, s. 18. 
32

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 170.  
33

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 75. 
34

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 183. 
35

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 75. 
36

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 67. 
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fall. De högsta instanserna har huvudsakligen till uppgift att ge underinstanserna vägledning 

för rättstillämpningen. Denna vägledning ges för att skapa en enhetlig och konsekvent 

rättstillämpning.
37

 Inom svensk rätt brukar det anges att rättspraxisen från högsta instans inte 

är bindande i strikt mening. Finns det däremot ett relevant prejudikat från högre instans följs 

vanligtvis det. Väljer domstolen att inte använda sig av ett prejudikat krävs det att tungt 

vägande skäl framförs.
38

  

2.7. Sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel har gällande lagar och relevanta rättskällor identifierats. Däremot skiljer sig alla 

dessa rättskällor åt i sitt innehåll och i sin rättsliga betydelse. Exempelvis har 

Viseringskodexen inte så detaljerat språk emedan de andra rättskällorna tolkar 

bestämmelserna i Viseringskodexen. Även om de andra rättskällorna hamnar lägre ner i 

hierarkin är det av betydelse för myndigheterna att använda sig av dessa då en bestämmelse i 

Viseringskodexen är vag. Till exempel är EU-domstolens förhandsavgörande av betydelse då 

domstolen tolkar EU-rätt och ger vägledning av bindande karaktär för medlemsstaternas 

domstolar. Däremot är handboken inte rättsligt bindande och utgör endast rekommendationer 

för hur bestämmelserna i Viseringskodexen ska tolkas. Oavsett rättskällornas hierarkiska 

ordning så kan de utgöra en normativ betydelse då det inte finns andra rättskällor för tolkning.  

I detta kapitel har även definitionen visering och olika typer av viseringar beskrivits. Det finns 

tre olika typer av viseringar enligt Viseringskodexen. Den enhetliga viseringen gäller inom 

hela medlemsstaternas territorium. Emellertid gäller en territoriellt begränsad visering inom 

endast en eller fler men inte alla medlemsstater och utges då det föreligger nödvändiga skäl. 

Den tredje typen av visering är visering för flygplatstransitering och är giltig för resande 

genom de internationella transitområdena på en eller flera av medlemsstaternas flygplatser. 

Denna typ av visering kommer inte att behandlas ingående i denna uppsats i och med att den 

inte är aktuell när det gäller besök av släkt och vänner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 129. 
38

 Samuelsson, Melander, Tolkning och tillämpning, s. 39. 
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3. Förvaltning och organisation för viseringsprövningen 

3.1. Inledning 

I detta kapitel är avsikten att beskriva hur förvaltning och organisation fungerar inom området 

för viseringar. Denna beskrivning ger en klarare bild över hur arbetsuppgifter är fördelade 

mellan olika myndigheter. Till exempel är konsulatet den första myndigheten som en 

viseringssökande vänder sig till. Sveriges konsulat är den myndighet som representerar 

Sverige i ett främmande land. Konsulatet i medlemstaterna är de som handlägger 

viseringsansökningar i första led och fattar det första beslutet angående viseringar (3.2.). 

Utöver konsulatet så finns det en rad andra myndigheter som kan ta ställning till 

viseringsärenden. Konsulatet kan överlämna vissa svåra viseringsärenden till 

Migrationsverket där beslut kan fattas om viseringsansökningar (3.3.). Vidare är MIG och 

MIGÖ de som tar emot överklagande från sökande och fattar beslut i dessa ärenden (3.4.). 

Myndigheternas beslutsfattande organ i viseringsärenden ska fungera på ett så effektivt sätt 

som möjligt samt ska kunna säkerställa allmän ordning och säkerhet i medlemsstaterna. För 

att underlätta detta arbete samt säkerhetsställa den säkerhet som medlemsstaterna strävar efter 

finns det olika datasystem. Dessa är av stor betydelse för organisationen och även för att den 

gemensamma viseringspolitiken ska förbättras. I datasystemet SIS II registreras personer och 

föremål som är efterlysta. Detta används för att upptäcka efterlysta personer och neka dem 

inresa i medlemsstaten. Syftet är att garantera hög säkerhetsnivå inom medlemsstaterna (3.5.). 

VIS är ett annat datasystem och fungerar som informationsutbyte mellan medlemsländerna. 

Systemet är avsett att underlätta samarbetet mellan ansvariga myndigheter i viseringsärenden 

(3.6.).  

3.2. Konsulatets ställning  

I artikel 37 Viseringskodexen regleras bestämmelserna om organisation av 

viseringsavdelningarna. Där stadgas det att det är medlemsstaterna själva som ska ansvara för 

organisationen av viseringsavdelningarna vid sina konsulat. För att behålla effektivt arbetssätt 

är det viktigt att skapa klara arbetsrutiner och en tydlig ansvarsfördelning i samband med att 

det fattas slutliga beslut om ansökningar. Endast ett begränsat antal fast anställda medarbetare 

inom behöriga myndigheter har tillgång till VIS och SIS samt andra konfidentiella uppgifter. 

Viseringsansökningarna ska arkiveras av medlemsstaternas konsulat och från den dagen då 

beslutet fattades ska de bevaras i minst två år. Angående viseringsmärken
39

, som förs in i 

resehandlingen i samband med utfärdande av viseringar, ska de förvaras och hanteras med 

felfria säkerhetsåtgärder för att undvika bedrägerier och förluster. Konsulatet har strikt ansvar 

att registrera lagret av viseringsmärken och hur varje viseringsmärke har använts. 

Organisationen av handläggning av ansökningar ska ansvaras av varje medlemsstat och som 

huvudregel ska ansökningarna lämnas in vid en medlemsstats konsulat, vilket stadgas i artikel 

40 i Viseringskodexen.  

                                                           
39

 I artikel 2.6. Viseringskodexen beskrivs viseringsmärke som den enhetliga utformningen av viseringar som 

fastställs i rådets förordning (EG) nr 168/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av 

viseringshandlingar.  
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Enligt artikel 39 i Viseringskodexen ska den konsulära personalen vid sitt arbete respektera 

den mänskliga värdigheten samt att proportionalitet och förbud mot diskriminering ska stå i 

centrum.  

I artikel 47 i Viseringskodexen stadgas det om medlemsstaternas centrala myndigheters och 

konsulatets skyldighet att ge relevant information angående viseringsansökningar till 

allmänheten.  

Det finns en möjlighet till så kallad samlokalisering, enligt artikel 41 i Viseringskodexen. 

Samlokalisering innebär att personalen vid en eller flera medlemsstaters konsulat kan 

handlägga de ansökningar som lämnas in till dem på en annan medlemsstats konsulat och dela 

utrustningen med denna medlemsstat. De berörda medlemsstaterna ska enas om hur länge 

denna samlokalisering ska pågå samt vilka villkor som ska gälla för dess upphörande. Det 

finns även en möjlighet till gemensamma ansökningscentrum för personal från två eller flera 

medlemsstaters konsulat. Då sökande kommer till ansökningscentrumet ska denne hänvisas 

till den medlemsstat som är behörig att pröva och fatta beslut av ansökan. På samma sätt som 

det gäller för samlokalisering ska de berörda medlemsstaterna enas om hur länge samarbetet 

ska pågå och vad som gäller för upphörandet.  

3.3. Migrationsverkets ställning  

Migrationsverket är en central förvaltningsmyndighet
40

 som ansvarar för hela 

migrationskedjan. Myndigheten har omfattande ansvar för utlänningskontrollen. Den ansvarar 

även för viseringsärenden, men den största delen av beslut i viseringsärenden fattas av 

utlandsmyndigheter, det vill säga konsulat. Vid osäkerhet kan utlandsmyndigheter skicka 

viseringsärenden till Migrationsverket i Sverige.
41

  

3.4. Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen 

MIG är i Sverige en domstol som tar emot överklaganden från enskilda som inte är nöjda med 

utlandsmyndighetens beslut i viseringsärenden. Överklaganden sker i enlighet med 16 kap. i 

UtlL. Det är MIG i Göteborg som fattar sådana beslut. Om personen inte är nöjd med MIG:s 

avgörande kan denne överklaga beslutet till MIGÖ. Däremot behöver prövningstillstånd 

beviljas enligt 16 kap. 11 § UtlL. MIGÖ finns vid Kammarrätten i Stockholm. MIGÖ är sista 

instans för överklagande av viseringsärenden. Avgöranden från MIGÖ fastställer praxis för 

viseringsärenden.
42

 

3.5. Schengens informationssystem andra generationen (SIS II) 
SIS är ett datasystem och fungerar som ett efterlysningshjälpmedel samt ett 

spaningshjälpmedel. Detta ska underlätta det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna i 

Schengensamarbetet. Enligt EP:s och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 om inrättande, 

drift och användning av SIS II är syftet med detta system att på medlemsstaternas territorier 

garantera en hög säkerhetsnivå. Detta ska göras genom att bevara den allmänna säkerheten, 

allmänna ordningen och skyddet av säkerhet. I förordningen finns det de bestämmelser som 

gäller för SIS II (SIS-förordningen).  

                                                           
40

 Warling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 19. 
41

 SOU 2009:77, s. 139ff. 
42

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 129. 
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Varje Schengenstat kan föra in uppgifter i SIS systemet om personer, fordon och andra 

föremål som är efterlysta eller som på något sätt är eftersökta. Schengenstaten kan i sin tur 

begära att en viss åtgärd ska vidtas om personen eller föremålet anträffas vid en gränskontroll 

eller i en annan Schengenstat. SIS systemet innehåller två olika enheter, ett nationellt register 

för varje Schengenstat och en central teknisk stödfunktion. I artikel 9 i SIS II förordningen 

finns bestämmelser om att varje medlemsstat ska upprätta sitt eget nationella register.  Med 

hjälp av den centrala tekniska stödfunktionen innehåller varje Schengenstats nationella 

register uppgifter som är identiska med uppgifterna i de andra staternas nationella register. 

Genom Schengenstaternas egna nationella register kan de lägga in framställningar om 

åtgärder samt söka i datasystemet SIS.
43

 Det finns även en organisationsenhet, ett så kallat 

Sirenekontor
44

 i varje Schengenstat som ansvarar för registreringarna i SIS. Dessa lämnar 

tilläggsinformation till varandra, som rör registreringar i SIS, men som enbart är registrerade i 

medlemsstaternas nationella register. Tilläggsinformationen skickas från Sirenekontoret i en 

stat till övriga medlemsstaters Sirenekontor och detta sker exempelvis i samband med att en 

ny framställning registreras i SIS. I Sverige har Rikskriminalpolisens enhet för internationellt 

polissamarbete (IPO) till uppgift att genomföra detta.
45

 Tilläggsinformation utbytes även från 

Sirenkontoret med Sirenekontoret i den stat som har registrerat den framställning som träffen 

gäller.  Innehållet i tilläggsinformationen kan exempelvis bestå av uppgifter om vilket brott en 

efterlyst person är misstänkt för eller om en person som eftersöks som försvunnen bör 

omhändertas. Sådan information är erforderlig för att kunna fatta rätt beslut om vilka åtgärder 

som ska vidtas vid en träff.
46

   

Användandet av SIS regleras i Sverige huvudsakligen i lagen (2000:344) om Schengens 

informationssystem samt förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem. Därtill 

finns även anslutande bestämmelser såsom bland annat Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). I artikel 24 i SIS II förordningen stadgas villkor för införande av registrering vid 

nekad inresa eller vistelse. En registrering av uppgifter om en tredjelandsmedborgare som har 

införts i SIS systemet, som syftar till att neka inresa eller vistelse, ska införas på grund av 

nationell registrering efter beslut av behörig förvaltningsmyndighet eller domstol. Detta ska 

göras i enlighet med de förfaranderegler som fastställs i nationell lagstiftning och beslutet ska 

fattas på grund av en individuell bedömning. En registrering får ske av sådant beslut som 

grundar sig på att den berörda tredjelandsmedborgarens vistelse på medlemsstatens 

territorium kan medföra hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller mot 

den nationella säkerheten. Det finns två punkter som ska tas hänsyn till i sådant fall: 

 En tredjelandsmedborgare som i en medlemsstat dömts till ansvar för en 

gärning för vilket det föreskrivs att sanktionen är frihetsberövande i minst ett 

år, 

                                                           
43

 Ds 2008:81, s. 53. 
44

 Sirene är förkortning av Supplementary Information Request at National Entries. 
45

 http://polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/Internationellt-samarbete/Schengensamarbetet/?8c332420 

(besökt: 2014-05-07). 
46

 Ds 2008:81, s. 54. 

http://polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/Internationellt-samarbete/Schengensamarbetet/?8c332420
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 En tredjelandsmedborgare där det finns grund att anta att personen begått ett 

grovt brott eller om det finns tydliga skäl att personen har avsikt att begå ett 

sådant brott på en medlemsstats territorium. 

Registrering ska även göras då ett beslut grundar sig på att tredjelandsmedborgaren varit 

föremål för en åtgärd som inneburit avlägsnande, avvisning eller utvisning som inte 

återkallats eller vars verkställighet skjutits upp. De tredjelandsmedborgare, som omfattas av 

inreseförbud eller har vägrats uppehållstillstånd på grund av överträdelse av nationella 

bestämmelser om inresa eller vistelse, ska också registreras. 

3.6. Informationssystemet för viseringar (VIS) 
EP:s och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om VIS och utbytet mellan 

medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) syftar till 

att förbättra den gemensamma viseringspolitiken samt samarbetet mellan ansvariga 

myndigheter, det vill säga konsulat och centrala viseringsmyndigheter. Detta ska göras genom 

att underlätta utbyte av information mellan medlemstaterna angående viseringsansökningar 

för kortare vistelse samt de beslut som fattas om dessa ansökningar. Enligt artikel 2 i denna 

förordning är målet att underlätta förfarandet för viseringsansökningar, hindra kringgående av 

kriterierna för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan och 

därtill underlätta kampen mot bedrägerier. Vidare är målet med VIS att underlätta kontrollen 

vid de yttre gränserna och inom medlemstaternas territorium, fungera som hjälpmedel vid 

identifiering av personer som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa, vistelse och 

bosättning i medlemsländerna. Denna förordning har dessutom som mål att bidra till att 

förebygga hot mot någon av medlemsstaternas inre säkerhet och underlätta tillämpningen av 

rådets förordning (EG) nr 343/2003 (Dublinförordningen).
47

 VIS-förordningen kompletteras 

av rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008, där det fastställs villkor för hur 

myndigheter i medlemstaterna och europeiska polisbyrån kan få åtkomst till VIS i syfte att 

förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.  I artikel 5 i VIS-

förordningen anges vilka uppgifter som vid mottagande av en ansökan ska registreras i VIS 

och dessa är följande: Alfanumeriska uppgifter om den sökande och om begärda, utfärdade, 

vägrade, ogiltigförklarade, återkallade eller förlängda viseringar, fotografier, fingeravtryck 

samt länkar till andra ansökningar. Alla dessa uppgifter som förs in, raderas eller ändras är 

sedan tillgängliga för alla behöriga myndigheter som beviljas åtkomst till VIS. Detta stadgas i 

VIS-förordningen artikel 6. Detta informationssystem för viseringar är helt enkelt ett unikt 

gemensamt system för alla medlemsländer, vilket underlättar deras arbete vid handläggning 

av viseringsansökningar. På det sättet kan medlemsländerna ha en tillgång till nödvändig 

information och åstadkomma en effektiv viseringsprocess. Slutligen bör även nämnas att VIS-

förordningen genomgått vissa förändringar vilka numera hittas i Viseringskodexen artikel 54 

vilket kan tyckas göra det mindre överskådligt.  

 

                                                           
47

 Det bör nämnas att förordningen (EG) nr 343/2003 har ersatts av Europaparlamentets och Rådets förordning 

(EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är 

ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person 

har lämnat in i någon medlemsstat. 



   

15 
 

4. Viseringsprocessen ur ett teoretiskt perspektiv 

4.1. Inledning 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet vid ett viseringsförfarande att beskrivas ur ett 

teoretiskt perspektiv. Viseringsförfarandet består av många olika steg innan ett beslut kan 

fattas. Det första steget är att den enskilde ska lämna in en viseringsansökan till ett behörigt 

konsulat. I samband med ansökan måste denne även samla in relevanta handlingar i enlighet 

med Viseringskodexen. Utöver detta kan respektive konsulat kräva att ytterligare handlingar 

ska lämnas in. Detta beror på att listan över dessa handlingar inte är uttömmande (4.2). Vidare 

sker en prövning av viseringsansökningarna där det kontrolleras om konsulatet är behörigt att 

handlägga och besluta i viseringsärendet. Ett behörigt konsulat ska fastställa om sökande 

uppfyller inresevillkoren och i samband med riskbedömningen ska konsulatet antingen bevilja 

eller avslå viseringsansökan (4.3.). Den enskilde som inte är nöjd med beslutet har rätt att 

överklaga i enlighet med nationell lagstiftning (4.4.).  Detta kapitel syftar dels till att belysa 

för läsaren hur viseringsförfarandet går till och dels till att vi ska kunna lyfta fram 

problematiken kring viseringsförfarandet längre fram i uppsatsen.  

4.2. Inlämning av viseringsansökan 

I artikel 9 i Viseringskodexen regleras praktiska bestämmelser om inlämnande av 

ansökningar. Viseringsansökningar ska lämnas in tidigast tre månader innan den tidpunkt då 

det planerade besöket ska påbörjas. Personer som har en visering som består av flera inresor 

kan ge in ansökan om en ny visering innan giltighetstiden för viseringen löper ut. 

Giltighetstiden är minst sex månader. Ett krav får ställas på sökande om att denne ska avtala 

om ett besök för att ge in sin ansökan och detta besök ska ske inom två veckor från den dag då 

besöket begärdes. Vid brådskande fall får konsulatet bevilja sökande att ge in 

viseringsansökan eller omedelbart meddela tid för besök.  

I artikel 10 i Viseringskodexen regleras de allmänna reglerna för inlämnande av 

viseringsansökningar. Som huvudregel ska sökande befinna sig personligen hos konsulatet då 

denne lämnar in ansökan. Sökande ska vid inlämnandet av ansökan bifoga 

ansökningsformulär, resehandling och fotografi. Då det krävs ska sökande även tillåta 

upptagande av fingeravtryck, betala viseringsavgift, ge in styrkande handlingar och då det 

krävs visa en lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring.  

I artikel 11 i Viseringskodexen finns närmare bestämmelser om ansökningsformuläret. Ett 

sådant formulär ska fyllas i och skrivas under av varje sökande och vårdnadshavare ska 

underteckna underårigas ansökningar. Sökande ska ha tillgång till ansökningsformuläret 

kostnadsfritt och detta ska göras lättillgängligt av konsulatet.  

4.2.1. Resehandlingar 

Artikel 12 i Viseringskodexen stadgar de krav som ställs på en resehandling (ex. pass). Enligt 

artikeln ska en resehandling vara giltig i minst tre månader dagen efter den planerade avresan. 

Då det gäller flera besök ska den vara giltig i minst tre månader dagen för den senaste avresan 

från medlemsstaternas territorium. Vidare stadgas det att resehandlingen ska innehålla 

åtminstone två lediga sidor och att den ska ha blivit utfärdad inom de senaste tio åren.  
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4.2.2. Biometriska kännetecken 

Artikel 13 i Viseringskodexen reglerar bestämmelser om upptagning av biometriska 

kännetecken som innebär att varje medlemsstat ska ta upp biometriska kännetecken bestående 

av ansiktsbild och tio fingeravtryck. Detta ska ske i enlighet med de utfästelser som fastställs i 

EKRM, i EU:s stadga om de grundläggande friheterna och i Förenta nationernas (vidare FN) 

konvention om barns rättigheter. Vid inlämnande av sökandes första ansökan med biometri så 

krävs en personlig inställelse. Om en sökande, som tidigare har lämnat in en ansökan om 

visering med biometri, lämnar in en ny viseringsansökan ska de fingeravtryck som tidigare 

registrerats i VIS kopieras in i den nya ansökan. Det krävs dock att de aktuella 

fingeravtrycken har registrerats i VIS mindre än 59 månader före dagen för den nya ansökan 

samt att det inte råder rimliga tvivel om sökandes identitet. Om det råder ”rimliga tvivel” ska 

konsulatet ta nya fingeravtryck på sökande. Sökande får begära att det ska tas upp nya 

fingeravtryck om det inte kan bekräftas att fingeravtrycken har upptagits inom den aktuella 

tidsfristen. Även foton som skickas med i varje ansökan ska registreras i VIS.  

Personer kan undantas från att lämna fingeravtryck, bland annat barn under 12 år och personer 

som det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck på. I de fall det går att ta färre än tio avtryck 

ska så många fingeravtryck som möjligt tas. Vid ett tillfälligt hinder så ska det krävas att 

sökande lämnar fingeravtryck vid nästa ansökan. Om det är fysiskt omöjligt att ta ett 

fingeravtryck ska inte detta påverka beslutet om beviljande eller avslag på en 

viseringsansökan. 

4.2.3. Styrkande handlingar 

Artikel 14 i Viseringskodexen stadgar att i samband med att en viseringsansökan lämnas in 

ska även styrkande handlingar ges in. När det gäller enhetlig visering ska handlingar som 

visar syftet med sökandes resa, som styrker att sökande har tillräckliga medel för uppehället 

samt handlingar som styrker den sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium före 

utgången av viseringstiden lämnas in. Sökande ska även inlämna handlingar som visar att 

personen har tillräckliga medel för såväl hela den planerade vistelsen som för återresan. 

Konsulatet får göra undantag från ett eller flera av ovanstående krav när det gäller en sökande 

vars integritet och pålitlighet är känd och om det inte finns några rimliga tvivel på att sökande 

kommer uppfylla kraven i artikel 5.1 i kodexen om Schengengränserna vid tidpunkten för 

passerandet av medlemsstaternas yttre gräns.
48

  Dessa handlingar som sökande måste lämna in 

i enlighet med artikel 14 i Viseringkodexen är inte uttömmande. Konsulatet kan kräva att 

ytterligare handlingar ska lämnas in för att granska om personen uppfyller villkoren på 

handlingar i enlighet med artikeln. I bilaga 2 i uppsatsen finns en förteckning över de 

handlingar som konsulatet kan kräva. Medlemsstaterna kan även kräva att sökande lämnar in 

handlingar som styrker en privat inkvartering.  

4.2.4. Medicinsk reseförsäkring 

I artikel 15 i Viseringskodexen finns bestämmelser om medicinsk reseförsäkring. I 

bestämmelserna finns krav på att personer som söker om en enhetlig visering för en eller två 

inresor ska styrka att de har en lämplig och giltig reseförsäkring. Denna reseförsäkring ska 

                                                           
48

 I artikel 5.1 i kodexen om Schengengränserna stadgas villkor för inresa som gäller för tredjelandsmedborgare 

vid vistelse som inte överstiger tre månader under en sexmånadersperiod.  
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täcka eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med hemtransport av medicinska 

skäl, dödsfall, akut läkarhjälp och/eller brådskande sjukhusvård. Personer som ansöker om 

visering för flera inresor ska även styrka att de har en lämplig och giltig medicinsk 

reseförsäkring som täcker tiden för den första planerade resan. Sökande ska även underteckna 

en förklaring i ansökningsformuläret där de intygar att de känner till kravet på att ha en 

medicinsk reseförsäkring för flera på varandra följande vistelser. Det finns emellertid ett 

undantag om kravet på medicinsk reseförsäkring för innehavare av diplomatpass. 

Det stadgas vidare att den medicinska reseförsäkringen måste vara giltig inom samtliga 

medlemsstaters territorium samt omfatta den period som den aktuella personens vistelse eller 

transitering varar. När det gäller visering med begränsad territoriell giltighet, men som 

omfattar fler än en medlemstats territorium, är det dock tillräckligt att försäkringen täcker 

berörda medlemstaterna. Som huvudregel ska sökande teckna försäkringen i bosättningslandet 

och om detta inte är möjligt ska de försöka teckna försäkringen i ett annat land. 

Försäkringsbeloppet ska uppgå till minst 30000 euro. När en bedömning görs om försäkringen 

är lämplig ska konsulatet undersöka om krav mot försäkringsbolaget kan drivas in i en 

medlemsstat. Kravet på att ha försäkring anses uppfyllt då det fastställs att en lämplig 

försäkringsnivå kan antas föreligga mot bakgrund av sökandes yrkessituation. Vissa 

yrkesgrupper kan undantas kravet att ge in bevis på medicinsk reseförsäkring som följd av sin 

yrkesverksamhet. 

4.2.5. Viseringsavgift 

Artikel 16 i Viseringskodexen stadgar regler om avgift för handläggning av 

viseringsansökningar. Som huvudregel gäller 60 euro för vuxna och barn som fyllt tolv år. För 

barn som är mellan sex och tolv år är avgiften 35 euro. Den sökande ska uppvisa ett kvitto på 

att avgiften är betald. En viseringsavgift ska inte tas ut för barn under sex år, skolelever, 

studerande, forskarstudenter och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. 

Vidare ska inte en avgift tas ut för forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva 

vetenskaplig forskning och för företrädare för ideella organisationer, som är under 25 år. I 

enskilda fall är det tillåtet att avstå från att ta ut en viseringsavgift eller att sänka den om en 

sådan åtgärd avser att främja kultur- eller idrottsintressen, utrikespolitiska, 

utvecklingspolitiska och andra väsentliga allmänintressen eller av humanitära skäl.  

4.3. Prövning av viseringsansökningar 

Efter att alla handlingar har lämnats in så ska ett behörigt konsulat pröva 

viseringsansökningarna utifrån de inlämnade handlingarna. Det behöriga konsulatet ska göra 

en riskbedömning och utifrån den bedömningen ska konsulatet antingen bevilja eller avslå 

viseringansökan.  

4.3.1. Behörigt konsulat 

Artikel 6 i Viseringskodexen stagar att viseringsansökan ska prövas och beslutas av 

konsulatet för den behöriga medlemsstaten inom vars jurisdiktion sökande är lagligt bosatt. I 

de fall tredjelandsmedborgaren lagligen vistas men inte är bosatt i medlemsstatens 

jurisdiktion, och har motiverat varför ansökan lämnades in vid detta konsulat, får konsulatet 

för den behöriga medlemsstaten pröva och fatta beslut i ansökan. Om konsulatet inte är 
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behörigt ska det utan dröjsmål enligt artikel 18 i Viseringskodexen återvisa ansökan och 

eventuella handlingar som sökande lämnat in, återbetala viseringsavgiften samt ange vilket 

konsulat som är behörigt.   

Då en ansökan har lämnats in ska det aktuella konsulatet kontrollera om det är behörigt att 

handlägga och fatta beslut med anledning av ansökan. Detta ska ske i enlighet med artikel 5 

och 6 i Viseringskodexen. I artikel 5 i Viseringskodexen stadgas det att den medlemsstat som 

är behörig att pröva och besluta om en ansökan om enhetlig visering ska vara den medlemstat 

vars territorium är det enda målet för resan eller resorna. I de fall besöket omfattar fler än ett 

mål är det den medlemsstat, vars territorium utgör huvudmålet för resan eller resorna vad 

avser vistelsens längd eller syfte, som har behörighet att pröva och besluta om en enhetlig 

visering. Då det inte finns något huvudmål som kan fastställas är det den medlemsstat vars 

yttre gräns den sökande avser att passera för att resa in på medlemsstaternas territorium som 

är ansvarig för prövning av enhetlig visering. 

När det gäller ansökan om enhetlig visering för transitering genom en enstaka medlemsstat så 

är det den berörda medlemsstaten som är behörig att pröva och besluta i ansökan. Vid 

transitering genom flera medlemsstater är det den medlemsstat, vars yttre gräns sökande har 

för avsikt att passera i syfte att påbörja transiteringen, som är ansvarig för sådan prövning. 

4.3.2. Kontroll av inresevillkoren och riskbedömning 

Artikel 21 i Viseringkodexen stadgar regler för kontroll av inresevillkoren samt 

riskbedömningar vid prövning av viseringsansökningar. Enligt bestämmelserna ska det vid en 

prövning av ansökningar om enhetlig visering fastställas om sökande uppfyller 

inresevillkoren enligt artikel 5.1 a-e i kodexen om Schengengränserna. I denna artikel stadgas 

det villkor för inresa som gäller för tredjelandsmedborgare vid vistelse som inte överstiger tre 

månader inom en sexmånadersperiod. Dessa villkor är att tredjelandsmedborgaren ska vara 

innehavare av en eller flera giltiga resehandlingar som tillåter passage av gränsen, ha en giltig 

visering samt kunna styrka syftet med och villkoren för den planerade vistelsen. Sökande ska 

även ha tillräckliga medel för sitt uppehälle för såväl den planerade vistelsens längd som 

återresan, eller transitresa till ett tredjeland som med säkerhet tillåter inresa, eller på lagligt 

sätt kunna anskaffa sådana medel. Sökande ska vidare inte finnas registrerad i SIS i syfte att 

nekas inresa och inte utgöra risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre 

säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.  Sökande anses inte utgöra någon sådan 

risk om de inte är registrerade i någon medlemsstats nationella dataregister som syftar till att 

neka inresa.  

Särskild uppmärksamhet, vid prövning av ansökningar om enhetlig visering, ska ägnas åt att 

bedöma om sökande utgör en risk för olaglig invandring eller en risk för medlemsstaternas 

säkerhet. Hänsyn ska även tas till om sökande har för avsikt att lämna medlemsstaternas 

territorium när den visering som sökande ansökt om löper ut. Vid varje enhetlig 

viseringsansökan ska VIS rådfrågas, i enlighet med artiklarna 8.2 och 15 i VIS – 

förordningen. Medlemsstaterna ska i sin tur se till att alla sökkriterier i artikel 15 VIS – 

förordningen används fullt ut. Dessa är ansökans nummer, sökandes efternamn (familjenamn), 

efternamn vid födseln (tidigare efternamn), förnamn, födelsedatum, födelseort, födelseland 



   

19 
 

och kön. Ansökan ska vidare innehålla resehandlingens typ och nummer, utfärdande 

myndighet och dagen för utfärdandet och sista giltighetsdag. Den ska ytterligare innehålla 

sökandes fingeravtryck samt viseringsmärkets nummer och datum för eventuella tidigare 

utfärdade viseringar. Sökkriterierna ska finnas i viseringsansökan för att undvika oriktiga 

identifieringar och avslag på oberättigade eller oriktiga grunder.  

Konsulatet ska kontrollera om sökande uppfyller villkoren för inresa enligt Gränskodexen. 

Ytterligare ska kontrolleras att resehandlingen som sökande uppvisar inte är en efterbildning 

eller förfalskning, att sökande har tillräckliga medel för uppehället under vistelsen samt för 

återresan till bosättningslandet och om sökande finns på någon spärrlista i SIS. En kontroll 

ska även göras om sökande utgör något hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre 

säkerhet, folkhälsa eller någon av medlemsstaternas internationella förbindelser och att 

sökande har en lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring.  

Konsulatet ska också kontrollera att sökande, vid tidigare besök inom Schengenområdet, inte 

har stannat längre tid än vad denne haft tillstånd till. Vid bedömningen av medlen för den 

planerade vistelsen ska längden och syftet med resan samt genomsnittspriserna i den eller de 

berörda medlemsstaterna för kost och logi beaktas. Denna bedömning ska utgå från de 

referensbelopp som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 34.1 c i 

Gränskodexen. I denna artikel stadgas det att referensbeloppet fastställs årligen av de 

nationella myndigheterna. Migrationsverket i Sverige kräver att sökande har 450 kronor för 

varje dag som besöket varar i landet. I vissa fall kan detta belopp bli lägre, exempelvis för 

mindre barn, om besökande själv betalar för uppehället i förväg eller om besökande ska bo 

hos släkt eller vänner.
49

 

4.3.2.1. Handbokens rekommendationer gällande riskbedömningen 

I Europeiska kommissionens handboktill Viseringskodexen
50

  finns rekommendationer för hur 

ingående bedömningen bör vara gällande Viseringskodexens riskbedömning enligt artikel 21. 

Hur ingående bedömningen bör vara beror på den risk som sökande utgör. Detta ska ske med 

hänsyn till sökandes nationalitet, lokala förhållanden, profil och personliga historia. Alla 

viseringsansökningar ska bedömas enskilt grundat på all tillgänglig information.
51

  

 

Det anges i handboken att konsulatet framför allt ska kontrollera om det angivna syftet med 

resan är logiskt och trovärdigt samt om de handlingar som sökande lämnat in styrker det 

angivna syftet. Utöver det ska konsulatet kontrollera bland annat om resan kan medföra 

olaglig anställning eller invandring. En bedömning ska göras av konsulatet avseende risken 

för olaglig invandring på medlemsstaternas territorium. Konsulatet bör fastställa så kallade 

”profiler” för sökande som utgör särskilda risker. Detta ska utföras med hänsyn till lokala 

förhållandena, omständigheterna och den allmänna situationen i hemlandet. En sådan 

situation kan till exempel vara hög arbetslöshet, omfattande fattigdom eller politiskt instabila 

områden. Dessa ”profiler” bör grundas på stabiliteten hos den sökandes socioekonomiska 
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situationer. Varje enskild ansökan ska bedömas självständigt oavsett vilka profiler som har 

utarbetats. Den enskilda stabilitetsnivån kan bero på ett antal olika omständigheter, 

exempelvis familjeband, andra personliga band i hemlandet och i medlemsstaten, civilstånd, 

sysselsättningssituation, regelbundenheten av inkomsten för den sökande eller dennes make, 

barn, den sociala ställningen i hemlandet och fastighetsägande. Dessa omständigheter är olika 

beroende på den sökandes hemland.
52

 

Det framgår vidare av handboken att den socioekonomiska situationen kan se ut på olika sätt. 

Till exempel kan en arbetslös sökande ha en mycket stabil ekonomi emedan en högavlönad 

sökande kan vara risk för olaglig invandring av personliga skäl. För att bedömningen ska bli 

objektiv bör alla faktorer beaktas och även andra aspekter ska kontrolleras, som exempelvis 

inbjudarens tillförlitlighet då ett inbjudningsbrev inlämnas.
53

  

4.3.3. Beslut om viseringsansökan 

Konsulatet ska enligt artikel 23 i Viseringskodexen fatta beslut om viseringsansökan inom 15 

kalenderdagar från det att en ansökan som ska tas upp till prövning har lämnats in. Denna 

period kan förlängas till 30 kalenderdagar i enskilda fall, exempelvis då en ansökan behöver 

granskas närmare. Om ytterligare handlingar krävs kan perioden förlängas till högst 60 

kalenderdagar. Såvitt inte ansökan har återkallats av sökande ska ett beslut fattas om att 

utfärda en enhetlig visering, en visering med territoriellt begränsad giltighet, avslå 

viseringsansökan eller avbryta handläggningen av ansökan. Om handläggningen avbryts ska 

den överlämnas till den representerade medlemsstatens behöriga myndigheter.  

4.3.4. Avslag på viseringsansökan 

Avslag på en viseringsansökan ska göras om inresevillkoren inte har uppfyllts enligt artikel 32 

i Viseringskodexen. Avslag på viseringsansökan kan ges om sökande ger in förfalskad 

resehandling, om sökande inte kan styrka ändamålet och villkoren för den planerade vistelsen 

och om sökande inte har tillräckliga medel för sitt uppehälle. En ansökan om visering ska 

vidare avslås då sökande finns på en spärrlista i SIS i syfte att vägras inresa. En ansökan kan 

även avslås om sökande redan har tillbringat tre månader av den innevarande 

sexmånadersperioden, om sökande är ett hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre 

säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser samt om sökande inte har tillhandahållit 

en lämplig och giltig medicinsk reseförsäkring. Ett beslut om avslag kan exempelvis ges om 

det föreligger rimliga tvivel beträffande äktheten hos de styrkande handlingarna som sökande 

lämnat in eller deras innehålls sanningsenlighet, tillförlitligheten hos sökandes utsagor eller 

sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. 

När en viseringsansökan avslås ska beslutet och information om skäl som ligger till grund för 

avslaget meddelas till sökande. Dessutom ska information om nekad visering registreras i 

VIS. 

4.4. Omprövning och överklagan av beslut om avslag 

Artikel 32 i Viseringskodexen stadgar att sökande som har fått avslag på sin viseringsansökan 

har rätt att överklaga. Överklagandet ska göras i enlighet med den berörda medlemsstatens 
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nationella lagstiftning. I Sverige är det UtlL som tillhandahåller relevanta rättsmedel då avslag 

meddelas. Från den dagen den enskilde har fått beslutet har denne tre veckor på sig att lämna 

in en skriftlig överklagan enligt 23 § i Förvaltningslagen (1986:223) (vidare FL). I överklagan 

ska anges vad sökande inte är nöjd med, varför och vad denne vill ändra i beslutet. 

Överklagan skickas till samma myndighet som fattade beslutet. Den myndighet som fattade 

beslutet granskar om överklagan kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid 

ska konsulatet granska ärendet på nytt. Om konsulatet fattat ett felaktigt beslut kan det ändra 

beslutet genom en omprövning.
54

 Omprövning sker i enlighet med 27 § i FL. Där stadgas det 

att konsulatet kan ändra ett beslut om det är felaktig och om ändringen kan ske snabbt, enkelt 

och utan att det blir till nackdel för någon part. Däremot om sökande har lämnat in överklagan 

efter tre veckor ska överklagan avvisas och sökande får ansöka om visering på nytt. Om 

konsulatet inte ändrar på beslutet ska ärendet omgående skickas vidare till MIG i Göteborg. I 

13 kap. 5 a § UtlL stadgas bestämmelser om överklagan av viseringsbeslut. I bestämmelsen 

framgår det att ett myndighetsbeslut om avslag på ansökan om Schengenvisering, om 

upphävande eller återkallelse av Schengenvisering får överklagas till MIG. I 16 kap. 9 § UtlL 

stadgas det att ett avgörande från MIG får överklagas till MIGÖ. Enligt artikel 47 i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (vidare EU-stadgan) har 

sökande rätt till effektiva rättsmedel inför en domstol. Detta innebär att domstolen ska pröva 

ärendet inom skälig tid i enlighet med denna artikel.  

4.5. Sammanfattande slutsatser 

När det gäller viseringsförfarandet kan det konstateras att hela processen är lång och krånglig. 

Framför allt när det gäller den enskilde som ska ansöka om visering. I samband med det måste 

denne lämna in en hel del handlingar som bland annat ska styrka sökandes avsikt med resan. 

Utöver det måste den enskilde även styrka den ekonomiska och sociala situationen i 

hemlandet. Detta leder till att sökande måste planera sin resa väl samt vara uppmärksam på 

tidsfrister i enlighet med bestämmelserna i Viseringskodexen. När det gäller konsulatets 

bedömning av viseringsansökan kan det fastställas att riskbedömningen kan vara komplicerad. 

Konsulatet måste utifrån sökandes inlämnade handlingar fastställa sökandes avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Denna bedömning är svår 

att förutse trots att sökande har lämnat in alla begärda handlingar. Även Europeiska 

kommissionens handbok anger att en arbetslös sökande kan ha en mycket stabil ekonomi, å 

ena sidan, emedan en högavlönad sökande kan utgöra risk för olaglig invandring av 

personliga skäl, å andra sidan. Konsulatet kan avslå en viseringsansökan, i enlighet med 

artikel 32.1 b i Viseringkodexen, med åberopande av att det föreligger rimliga tvivel avseende 

sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. I 

och med att riskavvägningen är komplicerad är det mycket rimligt att en person som uppfyllt 

inresevillkoren kan behandlas orättvist och nekas visering med åberopande av just denna 

punkt. I de fall en sökande nekas visering kan viseringsförfarandet ytterligare förlängas om 

sökande väljer att överklaga beslutet. Vid ett överklagande måste sökande skicka tillbaka 

överklagan till konsulatet inom tre veckor. Konsulatet ska i sin tur granska ärendet på nytt. 

Väljer konsulatet att inte ändra på beslutet ska ärendet skickas omgående till MIG. Vid ett 

                                                           
54

 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av migrationsärenden – 

BEVIS 8, s. 84. 



   

22 
 

avslag hos MIG kan sökande överklaga avgörandet till MIGÖ. Överklagandeförfarandet kan 

orsaka långa väntetider och föranleda ytterligare olägenheter för den sökande. Det kan handla 

om redan köpta flygbiljetter, redan bokat boende, ledighet från arbete etc.  
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5. Praktisk tillämpning med fokus på ”rimliga tvivel” 

5.1. Inledning 

I detta kapitel framställs en analys av beslut, från MIG och MIGÖ, gällande viseringsärenden. 

Urval har gjorts utifrån 25 rättsfall som har studerats och vi har valt att redovisa de sju mest 

intressanta. Alla dessa ärenden har fått avslag först hos konsulatet och sedan överklagats av 

sökande. I samtliga rättsfall har avslag på viseringsansökan gjorts på samma grunder, det vill 

säga på grund av att ”rimliga tvivel” förelegat. De flesta fall har överklagats till MIGÖ där 

dessa har avskrivits från vidare handläggning i och med att den sökta viseringstiden i 

viseringsansökan har förflutit. Vid analysen av beslut från MIG och MIGÖ ska det 

undersökas under vilka omständigheter sökande har fått avslag på grund av ”rimliga tvivel” 

(5.2.). Därutöver ska vi undersöka under vilka omständigheter ett beslut har beviljats (5.3.). 

Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser (5.4.).  

5.2. Rättsfall där sökande har fått avslag på grund av ”rimliga tvivel” 

I artikel 32 i Viseringkodexen anges de skäl för avslag avseende viseringsansökningar. Bland 

dessa skäl anges att ett avslag får göras, i enlighet med artikel 32.1 b i Viseringskodexen, då 

rimliga tvivel föreligger avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium 

innan den sökta viseringen löper ut. I nedanstående rättsfall har viseringsansökningar nekats 

på grund av att det förelåg ”rimliga tvivel” trots att alla inresevillkor, enligt artikel 21 i 

Viseringskodexen, varit uppfyllda. Avslagen har grundats på olika omständigheter.  

I det första rättsfallet, UM 4710-13E, nekades en kvinna visering eftersom domstolen ansåg 

att ”rimliga tvivel” förelåg. Detta mot bakgrund av att det inte hade framkommit att hon 

besökt Sverige eller ett annat land inom Schengenområdet och sedan återvänt till 

bosättningslandet: 

En kvinna från norra Irak ansökte om Schengenvisering under en månad för att 

besöka sina söner, deras familjer som är bosatta i Sverige samt närvara vid hennes 

barnbarns födsel. Hon hävdade att hennes avsikt var att besöka Sverige och inte att 

bosätta sig i landet. Kvinnan bor med sin son och dotter i hemlandet och angav att 

hon inte har tänkt sig lämna dem i hemlandet. FN har tidigare erbjudit henne asyl 

på grund av humanitära skäl men hon valde att tacka nej till erbjudandet för att 

kvinnan inte velat lämna sitt hemland och sina barn. MIG har vid bedömningen fäst 

avseende vid kvinnans sociala situation, medborgarskap och besökets betydelse. 

Av de identifierade omständigheterna gjorde MIG en bedömning där de ansåg att 

det förelåg rimliga tvivel när det gällde kvinnans avsikt att lämna medlemsstaternas 

territorium innan den sökta viseringen skulle löpa ut.  

I ett annat rättsfall, UM 4570-11, illustreras en familj som ansökte om visering men fick 

avslag på grund av att ”rimliga tvivel” förekom. Detta mot bakgrund av följande: 

Familjen från Iran, bestående av moder, fader och son, ansökte om 

Schengenvisering för att besöka moderns morbror. Besökets syfte var att modern 

inte hade träffat morbrorn och hans familj på över tre år.  Makarna anförde att de 

har en fast anställning sedan 10 år tillbaka med goda inkomster. De visade att de 
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hade 500000 kr på sitt konto. Av deras pass framgick det att familjen rest 

utomlands två gånger per år. Utöver detta äger familjen även en lägenhet i Iran. 

Andra släktingar och vänner har tidigare besökt moderns morbror och samtliga har 

återvänt till sitt ursprungsland. MIG fann i sin bedömning att besöka morbrorn inte 

är att betrakta som nära ur ett viseringssammanhang. Domstolen hävdade även att 

det inte framkommit att besöket är särskilt angeläget och att ingen i familjen 

tidigare hade besökt ett land inom Schengenområdet. MIG beaktade även vid sitt 

beslut om avslag att det gällde en kärnfamilj som har iranskt medborgarskap. Detta 

ärende överklagades till MIGÖ, UM 7301-11, där domstolen avskrev målet från 

vidare handläggning. Skälet till detta var att den sökta viseringstiden hade löpt ut.  

I nästa rättsfall, UM 1363-13E, ansökte en kvinna om Schengenvisering för att besöka sin 

studerande vän i Sverige. Hon fick avslag på viseringsansökan på grund av ”rimliga tvivel” 

avseende kvinnans sociala situation och bristande angelägenhetsgrad: 

Kvinnan yrkade att hon skulle beviljas den ansökta viseringen på grund av stark 

anknytning till sitt hemland, hög befattning sedan år 1998 samt studerande vid 

universitetet på master nivå. Hon äger två lägenheter i hemlandet och lämnade in 

handlingar som styrkte det sagda. MIG bedömde att kvinnans sociala situation, det 

vill säga att hon är ensamstående utan barn, utgör risk för att hon inte lämnar 

medlemsstaternas territorium innan viseringstiden löper ut. Vidare ansåg MIG 

skälet att besöka sin studerande vän inte kunde betraktas som angeläget.  

I följande rättsfall, UM 2321-11, nekades en kvinna Schengenvisering på grund av att 

”rimliga tvivel” förelåg enligt MIG med hänvisning till kvinnans medborgarskap och 

levnadssituation i landet:  

En irakisk kvinna ansökte om visering till Sverige för att besöka sin syster. Hon är 

gift, har fyra barn samt tre syskon i hemlandet. Kvinnan är vidare pensionerad men 

äger stora fastigheter varifrån hon får sin inkomst. Ett bevis lämnades in där hon 

styrkte att hon äger fastigheter. Hennes syfte med resan var, som tidigare anförts, 

att besöka sin syster som skulle opereras. I samband med operationen behövde 

systern hjälp med sina barn i och med att hennes make arbetade och inte kunde ta 

ledigt. Kvinnan skulle vara där för att hjälpa systern eftersom det inte fanns någon 

annan som kunde göra detta. Sökande överklagade i detta fall till MIGÖ, UM 

6494-11, som avskrev målet från vidare handläggning i och med att viseringstiden 

hade passerat. 

Det sista rättsfallet, UM 7691-13, handlar om en man som ansökte om Schengenvisering för 

att besöka sin flickvän i Sverige. Även i detta fall avslog MIG viseringsansökan på grund av 

”rimliga tvivel”. Detta mot bakgrund av följande omständigheter:  

Mannen som är turkisk medborgare hade i samband med ansökan lämnat in alla 

handlingar som krävdes för att uppfylla inresevillkoren. Viseringsansökan gjordes i 

samband med att flickvännen bjöd in honom till Sverige för att fira jul och nyår 

tillsammans. Mannen har en stark anknytning till Turkiet i och med att han har sin 
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familj där och att han även har pågående studier där. Utöver det har mannen även 

en säsongsanställning. Däremot har han ingen familjeanknytning till Sverige och 

därmed finns ingen avsikt från hans sida att stanna i landet. Mannen intygade att stå 

för sitt uppehälle och därtill kostnaderna för resan. I anknytning till 

viseringsansökan bifogade han en medicinsk reseförsäkring, ett kontoutdrag, 

student ID samt en inbjudan. Inbjudaren bifogade även ett personligt brev. MIG 

gjorde bedömningen att mannen är ung, ogift och inte har några barn samt att han 

inte är väl etablerad i hemlandet. Bedömningen gjordes även med hänsyn till att 

mannen tidigare inte har besökt Sverige eller något annat land inom 

Schengenområdet och därefter återvänt till hemlandet. Utifrån denna bedömning 

ansåg MIG att det förelåg rimliga tvivel avseende mannens avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan viseringstiden löpte ut. 

5.3. Rättsfall där sökande har beviljats Schengenvisering 

I detta avsnitt analyseras rättsfall där Schengenvisering har beviljats. Syftet med avsnittet är 

att analysera under vilka omständigheter en viseringsansökan kan beviljas. I nedanstående 

rättsfall har konsulatet avslagit viseringsansökan på grund av ”rimliga tvivel”. Efter 

överklagan från sökande har MIG efter en bedömning beviljat en Schengenvisering. MIG:s 

beslut har sedan överklagats av konsulatet till MIGÖ som sedan har gjort sin bedömning i 

målet.  

I följande rättsfall, UM 2966-11E, ansökte en kvinna om Schengenvisering för att eskortera 

en sjuk släkting till Sverige. MIG gjorde följande bedömning i målet: 

Kvinnan var pakistansk medborgare, studerande och ensamstående utan barn. Hon 

har vidare ingen fast inkomst och inga specifika tillgångar. Hennes mormors syster 

kom på besök till Pakistan från Sverige och drabbades under vistelsen av en 

allvarlig hjärnblödning som medförde förlamning. Efter några månaders 

rehabilitering började kvinnan från Sverige planera sin hemresa. Hon behövde 

hjälp för resan tillbaka och någon som kunde hjälpa henne en tid i Sverige.  Detta 

mot bakgrund av att hennes enda son arbetar på EU:s ambassad i Bangkok. Den 

studerande kvinnan från Pakistan hade skollov under den sökta viseringstiden och 

var den enda familjemedlemmen som hade möjlighet att utföra den planerade 

resan. Kvinnan från Sverige skulle stå för den medföljande kvinnans kostnader. 

MIG konstaterade att det inte har framkommit några särskilda uppgifter som tyder 

på att anknytningen till hemlandet är så svag att kvinnan inte kommer att återvända 

till Pakistan och till sina studier. De ansåg vidare att viseringstiden inte var 

beaktansvärt lång med tanke på omständigheterna samt att den var anpassad till det 

rådande vårdbehovet.  MIG fastslog att de rådande särskilda omständigheterna 

väger tyngre än de ringa tvivlen gällande kvinnans avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringstiden löpte ut.  

Ambassaden i Islamabad valde att överklaga MIG:s beslut till MIGÖ, UM 6594-11. 

Ambassaden yrkade på att MIGÖ skulle ändra MIG:s dom och avslå viseringsansökan 

alternativt att MIGÖ skulle återvisa målet till MIG för ny handläggning: 
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Ambassaden ansåg att det förelåg rimliga tvivel avseende kvinnans avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen skulle löpa ut. MIGÖ 

ansåg att kvinnans avsikt med resan var logisk och trovärdig. Domstolen 

konstaterade att det uppgivna ändamålet med resan var styrkt. De gjorde även en 

bedömning över om det förelåg några rimliga tvivel avseende kvinnans avsikt att 

lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen skulle löpa ut. När 

det gällde Pakistans lokala förhållandens samt den allmänna situationens inverkan 

på kvinnan hade det inte framkommit omständigheter som talade för att det fanns 

”rimliga tvivel”. Vidare gjorde MIGÖ en samlad bedömning beträffande kvinnans 

personliga situation. Kvinnan är 17 år gammal, hennes familj är bosatt i Pakistan, 

hon saknar anknytning till Sverige, är ogift och studerande. Utöver detta har 

kvinnan ingen inkomst och äger inte heller någon fastighet i hemlandet. Mot 

bakgrund av detta ansåg MIGÖ att det inte förelåg några rimliga tvivel avseende 

hennes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen 

skulle löpa ut. MIGÖ konstaterade utöver detta att MIG först borde ha kontrollerat 

om kvinnan förekom på en spärrlista innan viseringen beviljades. MIG borde även 

ha samrått med Pakistans centrala myndigheter. Detta eftersom Pakistan, i samband 

med MIG:s dom, var inskrivet på förteckningen över tredjeländer för vilka det 

krävs sådan konsultation. Tiden som avsåg viseringsansökan hade dock passerat 

och därmed avskrev MIGÖ ärendet från vidare handläggning.  

I nedanstående rättsfall, UM 5705-12, ansökte en kvinna om en Schengenvisering för att 

besöka sin syster och hennes familj i Sverige i en vecka. Utöver detta var kvinnans avsikt att 

hon och hennes make skulle resa runt som turister inom Schengenområdet: 

Kvinnan som är medborgare i Bangladesh har tidigare bland annat rest med sin 

make till Thailand och Nepal. Hon har under mer än fem år arbetat för ett av de 

största telecomföretagen i Asien och har en karriär där. Hennes familj har en stor 

lägenhet i hemlandet och äger dessutom mark. Familjen och hennes make är 

väletablerade i Bangladesh. Maken har rest till över 30 länder samt arbetat i 

Bangladesh och Ryssland. Han valde däremot att flytta tillbaka till Bangladesh med 

anledning av familjeföretag och fastigheter. Ambassaden och MIG valde att avslå 

viseringsansökan på grund av att rimliga tvivel förelåg avseende kvinnans avsikt att 

lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringstiden löpte ut. 

Ambassaden anförde att kvinnan tidigare inte hade rest inom Schengenområdet, att 

hon inte kunde styrka att hon hade god inkomst i hemlandet och att hon inte kunde 

styrka att hennes make var brittisk medborgare. MIG konstaterade att kvinnans 

sociala anknytning till hemlandet skulle vara svag om hennes make reste med 

henne samt att hon inte hade några barn. Utöver det anförde MIG att kvinnan inte 

kunde visa att besöket var angeläget. MIG:s dom överklagades till MIGÖ av 

kvinnan, UM 8595-12. MIGÖ riktade kritik mot domstolen och ambassaden 

angående att de hade brustit i sin upplysningsskyldighet. Detta mot bakgrund av att 

hennes make är brittisk medborgare. Hon kan därmed utöva sin rätt till fri rörlighet. 

MIGÖ fastställde att det var en plikt för ambassaden att upplysa kvinnan om vilka 
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handlingar hon behövde lämna in för att styrka sin rätt till fri rörlighet. När detta 

inte hade skett var det MIG:s uppgift att antingen återställa bristen genom att själva 

vidta dessa åtgärder eller återvisa målet till ambassaden. Kvinnans ansökta 

viseringstid hade förflutit då målet kom fram till MIGÖ och därmed avskrev 

domstolen målet från vidare handläggning.  

5.4. Sammanfattande slutsatser 

Det kan konstateras att i varje fall från MIG har bedömningen gjorts med stort 

tolkningsutrymme och utan att någon vägledning har sökts i andra rättskällor. Däremot i de 

rättsfall som behandlats från MIGÖ har domstolen tillämpat Europeiska kommissionens 

handbok till Viseringskodexen. Domstolen anser att även om handboken inte är rättsligt 

bindande så utgör den ändå en viktig rättskälla vid bedömning av viseringsansökningar. I 

undersökningen har hänsyn tagits till de omständigheter som lett till beviljande respektive 

avslag på viseringsansökningar på grund av ”rimliga tvivel”. Vidare har även domstolarnas 

handläggningstider undersökts. Det har undersökts, i de fall som redovisats, hur lång tid det 

har tagit för MIG att handlägga viseringsärenden från den dagen konsulatet fattade beslutet. 

Det har även granskats hur lång tid det har tagit att handlägga ett viseringsärende hos MIGÖ 

från den dagen MIG fattade beslutet.  Resultatet av denna undersökning kommer att redovisas 

i analysen (avsnitt 7). 
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6. EU-domstolens tolkning av ”rimliga tvivel” 

6.1. Inledning  

Förhandsavgörandet från EU-domstolen avser bland annat tolkningen av artiklarna i 

Viseringkodexen som stadgar bedömning av risken för olaglig invandring. Utöver det tolkas 

även avslag på grund av rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas 

territorium innan giltighetstiden för den sökta viseringen löper ut (artikel 21.1 och 32.1 b 

Viseringskodexen). Detta förhandsavgörande är det enda avgörande från EU-domstolen som 

tolkar dessa artiklar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats (6.3.). 

6.2. EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-84/12 

När det gäller tolkning av Viseringskodexens bestämmelser så är det EU-domstolen som 

fastställer praxis för detta. I domstolens dom den 19 december 2013 i mål C-84/12 begärdes 

förhandsavgörande av domstolen i Berlin (Tyskland) angående målet mellan Rahmanian 

Koushkaki och Förbundsrepubliken Tyskland. Koushkaki är en iransk medborgare som sökte 

enhetlig visering till Tyskland och fick avslag av den tyska myndigheten. Viseringsansökan 

avslogs på grund av att Koushkaki inte hade kunnat styrka att han hade tillräckliga medel för 

sitt uppehälle för såväl hela planerade vistelsen som återresan till ursprungslandet. Han 

begärde omprövning av beslutet men fick avslag än en gång av Tysklands ambassad. Vid 

första avslaget grundade ambassaden sitt beslut på att det fanns rimliga tvivel vad gällde 

sökandes avsikt att återvända till sitt ursprungsland innan viseringstiden för den sökta 

viseringen löpt ut. Vid omprövningen av beslutet framhöll ambassaden att Koushkakis 

ekonomiska situation i ursprungslandet inte kunde bevisas. År 2011 väckte Koushkaki talan 

vid förvaltningsdomstolen i Berlin och yrkade att Förbundsrepubliken Tyskland skulle 

beordras att besluta om hans viseringsansökan på nytt. Förvaltningsdomstolen bedömde att 

Koushkaki uppfyllde inresevillkoren, men tvistefrågan i fallet var om Koushkaki utgjorde en 

risk för den allmänna ordningen, som till följd kunde leda till en tänkbar risk för olaglig 

invandring. Mot bakgrund av detta så förklarade förvaltningsdomstolen målet vilande och 

ställde tre tolkningsfrågor till EU-domstolen. Vi kommer att närmare redogöra för två av 

dessa tolkningsfrågor i och med att det är de som besvarar hur nationella domstolar ska tolka 

Viseringskodexens bestämmelser om avslag på grund av ”rimliga tvivel”.  

6.2.1. Tolkningsfråga 1 

Första frågan ska ge en klarhet i om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat får avslå en 

enhetlig viseringsansökan trots att sökande uppfyller inresevillkoren i artikel 21.1 i 

Viseringskodexen samt om något av skälen för avslag i artikel 32.1 i nämnda kodex inte kan 

göras gällande mot sökande. Förvaltningsdomstolen i Berlin önskade dessutom få klarhet i om 

myndigheterna har ett visst utrymme för skönsmässig bedömning då de prövar 

viseringsansökningar.  

I enlighet med artikel 21.1 i Viseringskodexen ska de behöriga myndigheterna kontrollera och 

bedöma vissa omständigheter. Däremot i artikel 32.1 i Viseringskodexen nämns de följder 

som denna kontroll och bedömning ska få med hänsyn till de skäl för avslag som anges i 

denna artikel. EU-domstolen konstaterade att det är omöjligt att, endast genom lydelsen i 

artikel 32.1 i Viseringskodexen, avgöra om skälen för avslag i artikeln är uttömmande. Det är 



   

29 
 

även omöjligt att konstatera om myndigheterna i medlemsstaterna får besluta att inte utgiva en 

enhetlig visering på grund av ett skäl som inte stadgas i Viseringskodexen. Domstolen 

konstaterade vidare att det i artikel 23.4 c i Viseringskodexen preciseras att ett beslut om att 

avslå en viseringsansökan ska fattas enligt artikel 32.1 i Viseringskodexen. Mot bakgrund av 

detta ska ett avslag på viseringsansökan godtas inom de ramar som fastställs i artikel 32.1 i 

Viseringskodexen. Denna artikel har tydliga skäl på vilken grund ett beslut om 

viseringsansökan kan avslås. I samma artikel anges det att sökande ska meddelas de skäl som 

ligger till grund för avslaget genom ett standardformulär. Detta standardformulär innehåller 

tio rutor som motsvarar de skäl som anges i artikel 32 i Viseringskodexen. Formuläret finns i 

uppsatsens bilaga 3. Enligt domstolen talar detta för att de skäl för avslag som anges i artikel 

32.1 i Viseringskodexen är uttömmande. Slutsatsen som EU-domstolen framförde var att de 

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte får avslå en viseringsansökan av andra skäl än 

de som föreskrivs i Viseringskodexen. Skulle det vara acceptabelt att göra ett godtyckligt 

avslag genom att lägga till ett skäl utöver de som anges i artikel 32.1 i Viseringskodexen, trots 

att sökande uppfyller samtliga villkor, skulle underlättandet av lagligt resande försvåras.  

I enlighet med generaladvokatens förslag till avgörande anförde EU-domstolen att 

bedömningen av en viseringsansökan ska ske utifrån sökandes individuella situation. Att 

besluta om ansökan ska avslås med anledning av att ett skäl för avslag föreligger bygger på en 

komplicerad bedömning. Bedömningen ska bland annat hänföra sig till sökandes personlighet, 

integration i bosättningslandet och de politiska, sociala och ekonomiska förhållandena i det 

landet. Bedömningen ska vidare avse eventuella risker som sökandes inresa skulle kunna 

orsaka för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller 

internationella förbindelser. Detta leder till att förutsägelser måste göras beträffande sökandes 

förutsägbara beteende. Ett förutsägbart beteende grundar sig på grundliga kunskaper om 

sökandes bosättningsland, analysen av olika handlingar och sökandes utsagor. En kontroll av 

sökandes utsagor och innehållets äkthet och tillförlitlighet av de olika handlingarna ska 

fastställas i analysen. Slutligen påpekade EU-domstolen att bedömningen av inkomna 

viseringsansökningar måste vara noggrann. Detta eftersom utfärdande av viseringar innebär 

att sökande kan resa in på medlemsstaternas territorium.  

Mot bakgrund av det ovan anförda fastslog EU-domstolen att de behöriga myndigheterna har 

ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när de prövar en viseringsansökan. Utrymme 

för sådan bedömning finns vad gäller artikel 32.1 i Viseringskodexen samt de relevanta 

faktiska omständigheterna för att fastställa om bestämmelserna i artikeln utgör hinder för att 

utge den sökta viseringen. Vidare underströk EU-domstolen att unionslagstiftarens mening 

med att ge stort utrymme för skönsmässig bedömning framgår av själva lydelsen i artikel 32.1 

och 21.1 i Viseringskodexen. Dessa bestämmelser stadgar att myndigheterna ska ”bedöma 

huruvida sökande utgör en risk för olaglig invandring”, ägna ”särskild uppmärksamhet” åt 

vissa synpunkter angående sökandes situation och fastställa om ”rimliga tvivel” föreligger 

angående vissa omständigheter.  
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6.2.2. Tolkningsfråga 2 

Är domstolen skyldig att bevilja klaganden en Schengenvisering i och med att domstolen, i 

enlighet med artikel 21.1 i Viseringskodexen, har kunnat fastställa att klaganden har för avsikt 

att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut? Kan domstolen 

däremot bortse från detta och istället, efter en prövning i enlighet med artikel 32.1 i 

Viseringskodexen, hysa några ”rimliga tvivel” utan att några särskilda omständigheter 

förekommer? 

Bland dessa skäl för avslag som finns i artikel 32.1 i Viseringskodexen ska en åtskillnad göras 

mellan 32.1 a och 32.1 b i Viseringskodexen. Å ena sidan ska åtskillnad göras av de skäl som 

avser det hot som sökande kan utgöra mot en medlemsstats allmänna ordning, inre säkerhet 

och folkhälsa. Å andra sidan ska åtskillnad göras av det skäl som avser sökandes eventuellt 

bristande avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. 

Artikel 32.1 b i Viseringskodexen stadgar att en viseringsansökan ska avslås om det föreligger 

rimliga tvivel vad avser sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den 

sökta viseringen löper ut. Den behöriga myndigheten ska avgöra om de är skyldiga att utfärda 

en visering. EU-domstolen konstaterade att vid sådan bedömning krävs inte att myndigheten 

med säkerhet kan säga om sökande har för avsikt att lämna medlemsstaternas territorium 

innan den sökta viseringen löper ut. De ska däremot fastställa om ”rimliga tvivel” föreligger 

beträffande sökandes avsikt. För att fastställa sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas 

territorium innan den sökta viseringen löper ut ska myndigheterna göra en individuell 

prövning av varje viseringsansökan. Myndigheterna ska ta hänsyn till situationen i allmänhet i 

sökandes bosättningsland och sökandes individuella situation. Här ska beaktas 

familjeförhållanden, sociala och ekonomiska förhållanden, existensen av tidigare lagliga eller 

olagliga vistelser i en av medlemsstaterna samt sökandes förhållande till bosättningslandet 

och i medlemsstaterna. Särskilt ska även uppmärksammas risken för olaglig invandring. 

Anser myndigheterna att det föreligger en sådan risk ska de avslå viseringsansökan med 

åberopande av att det föreligger rimliga tvivel angående sökandes avsikt att lämna 

medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden för viseringen löper ut.  

Det åligger sökande att lämna in relevant och tillförlitlig information. Denna information ska 

undanröja rimliga tvivel angående sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium 

innan viseringstiden löper ut. ”Rimliga tvivel” kan bland annat uppstå på grund av situationen 

i allmänhet i sökandes bosättningsland eller den vedertagna förekomsten av 

migrationsströmmar från detta land till medlemsstaterna.  

6.3. Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis fastslår EU-domstolen att myndigheterna vid prövning av 

viseringsansökningar endast får avslå ansökan när något av de skälen i artikel 32.1 i 

Viseringskodexen kan göras gällande mot sökande. Myndigheterna har vid prövningen stort 

utrymme för skönsmässig bedömning i denna artikel för att avgöra om någon av dessa 

grunder för avslag kan göras gällande mot sökande. Vidare ska artikel 32.1 b i 

Viseringskodexen, enligt EU-domstolen, tolkas på så sätt att den behöriga myndigheten, som 

är skyldig att utfärda viseringen, är underkastad kravet att fastställa att det inte föreligger 

rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den 
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sökta viseringen löper ut. För att fastställa detta ska myndigheten beakta de handlingar som 

lämnats in av sökande, situationen i allmänhet i sökandes bosättningsland och sökandes 

individuella situation. Däremot är inte myndigheten skyldig att avgöra med säkerhet om 

sökande har för avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen 

löper ut. De ska endast fastställa om ”rimliga tvivel” föreligger avseende denna avsikt.  
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7. Analys och rättspolitiska reflektioner 

7.1. Inledning  

I detta kapitel framställs en analys utifrån de material som uppsatsen behandlat. Analysen 

syftar till att lyfta fram problematiken och resultatet av de undersökningar och redogörelser 

som har gjorts tidigare i uppsatsen.  Analysen delas upp i två delar. Den första delen avser att 

besvara uppsatsens första frågeställning – Hur tolkas och tillämpas bestämmelsen om 

”rimliga tvivel” av rättstillämparen? I den här delen av analysen belyses problematiken kring 

tolkningen och tillämpningen av ”rimliga tvivel”. Här framställs resultatet av de analyserade 

rättsfallen samt EU-domstolens förhandsavgörande (7.2.). Den andra delen av analysen avser 

att besvara uppsatsens andra frågeställning – Tillgodoser överklagandeförfarandet avseende 

viseringsansökningar en tillräckligt effektiv rättskipning? För att kunna besvara denna fråga 

krävs det att teoridelen i uppsatsen ställs mot den praktiska undersökningen som har gjorts 

med utgångspunkt i rättsfallen från MIG och MIGÖ(7.3.). Kapitlet avslutas med en 

rättspolitisk reflektion där vi kommer med förslag på vilka ändringar som borde genomföras 

för att göra viseringsförfarandet och överklagandeförfarandet effektivare (7.4.). 

7.2. Tolkning och tillämpning av definitionen ”rimliga tvivel” 

Viseringskodexen infördes för att harmonisera viseringspolitiken mellan medlemsstaterna. 

Tanken var att skapa en gemensam kodex för att främja lagligt resande, men också åtgärda 

olaglig invandring. Införandet av denna kodex föranledde förändringar i nationell lagstiftning 

i och med att kodexen skulle tillämpas i alla medlemsländer. Viseringskodexen började 

tillämpas år 2010 i Sverige
55

 och är därmed en relativt ny förordning. Mot bakgrund av detta 

kan det konstateras att det kan orsaka problem för medlemsstaterna då de ska tolka och 

tillämpa bestämmelserna i Viseringskodexen. Med tanke på kodexens syfte och mål är det 

viktigt att säkerställa harmoniserad tillämpning av de rättsliga bestämmelserna. Detta leder till 

att nationella domstolar bör vara försiktiga då de tolkar bestämmelserna i Viseringskodexen. 

Då nationell domstol inte är säker på hur en bestämmelse ska tolkas och tillämpas har de rätt 

att vända sig till EU-domstolen och begära ett förhandsavgörande.  

Artikel 32.1 b i Viseringkodexen, om avslag på grund av att rimliga tvivel föreligger avseende 

sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium, är en sådan bestämmelse som kan 

vara svårtolkad. Bestämmelsen har inga instruktioner på hur denna ska tolkas och tillämpas. 

Det enda som framgår av bestämmelsen är att avslag får göras då det föreligger rimliga tvivel 

avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan viseringstiden löper 

ut. För att bedöma om det föreligger ”rimliga tvivel” ska det först göras en riskbedömning 

enligt artikel 21 i Viseringskodexen. Denna riskbedömning ska bland annat omfatta sökandes 

avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Utifrån den 

undersökning som gjorts av de analyserade fallen kan det konstateras att MIG har stort 

tolkningsutrymme när det gäller fastställande av ”rimliga tvivel”. I undersökningen framgår 

det under vilka omständigheter MIG har beviljat respektive avslagit en viseringsansökan på 

grund av att det förelegat ”rimliga tvivel”. Efter denna undersökning upptäcktes ett antal 

mönster som förekommer i de flesta fall. Ett av dessa är att MIG grundar sin bedömning på att 
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sökande tidigare inte har besökt ett land i Schengenområdet och att resan inte är särskilt 

angeläget. Mot bakgrund av detta anser MIG att ”rimliga tvivel” föreligger och avslår därmed 

viseringsansökan. Detta trots att sökande har uppfyllt alla inresevillkor enligt artikel 21 i 

Viseringskodexen. Varken Viseringskodexen eller Europeiska kommissionens handbok 

stadgar att hänsyn ska tas till om sökande tidigare har besökt ett land inom Schengenområdet 

och till resans angelägenhet. Handboken rekommenderar däremot att hänsyn ska tas till 

tidigare olagliga vistelser i medlemsstaterna. Enligt EU-domstolens förhandsavgörande i mål 

C – 84/12 konstaterar domstolen att nationella domstolar har stort utrymme för en 

skönsmässig bedömning när de prövar en viseringsansökan. EU-domstolen preciserar att en 

sådan bedömning finns vad gäller artikel 32.1 i Viseringskodexen samt i bedömningen av de 

faktiska omständigheterna enligt artikel 21.1 i Viseringskodexen. EU-domstolen fastställer 

vidare att det inte krävs att de nationella domstolarna med säkerhet fastslår sökandes avsikt att 

lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Däremot behöver de 

fastställa om ”rimliga tvivel” föreligger angående sökandes avsikt. Enligt förhandsavgörandet 

ska en individuell prövning av varje viseringsansökan göras för att fastställa sökandes avsikt 

att lämna medlemstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. Det ska tas hänsyn 

till sökandes individuella situation därtill även situationen i allmänhet i sökandes hemland. 

Domstolar ska vid den individuella situationen beakta familjeförhållanden, exsistensen av 

tidigare lagliga och olagliga vistelser, sociala och ekonomiska förhållanden och därtill även 

sökandes anknytning till hemlandet. Utöver det ska domstolen uppmärksamma risken för 

olaglig invandring.  

En annan sak som kan konstateras är att unga, ogifta och ensamstående kan få avslag på 

viseringsansökningar. Mot bakgrund av dessa omständigheter har MIG ansett att de kan 

föreligga "rimliga tvivel”. I två av de rättsfall som undersökts i uppsatsen har det kommit 

fram att avslag gjorts på dessa omständigheter trots att sökande har haft stark anknytning till 

hemlandet, har fast ekonomi och anställning eller pågående studier. Dessa personer som 

ansökte om visering var vuxna (över 18 år) och betraktades ändå som unga. Detta kan ge ett 

intryck av att grupper av unga missgynnas i bedömningen. Det borde vara underförstått att det 

sällan förekommer att unga är både väletablerade i landet samt gifta. I och med detta borde 

andra omständigheter väga tyngre. Det kan inte tillämpas samma faktorer på alla människor 

utan bedömningen måste ske från fall till fall. Det framkommer av handboken att alla faktorer 

behöver beaktas för att göra en objektiv bedömning. Emellertid måste domstolen samtidigt ha 

i åtanke att en arbetslös sökande kan ha stabil ekonomi emedan en välavlönad person kan 

utgöra risk för olaglig invandring av personliga skäl.  

Ett av rättsfallen som undersökts från MIGÖ, UM 6594-11, visade på att en ung, arbetslös och 

studerande tjej under 18 år beviljades visering för att eskortera sin släkting till Sverige och ta 

hand om släktingen under en viss tid i landet. MIGÖ konstaterade att inga ”rimliga tvivel” 

förelåg mot bakgrund av resans syfte. Däremot i ett liknande fall, UM 2321-11, fick sökande 

avslag från MIG. Syftet med resan var nästan detsamma som i förstnämnda fall. Kvinnan 

skulle besöka sin syster för att hjälpa henne i och med att systern skulle genomgå en 

operation. Kvinnan är gift, har barn och syskon i hemlandet samt är pensionerad och äger 

stora fastigheter i hemlandet. MIG slog fast att det i detta fall förelåg ”rimliga tvivel”. Ett 
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ytterligare liknande fall är UM 7691-13, där en man fick avslag från MIG. Mannen hade 

samma social och ekonomisk situation som den unga tjejen som beviljades visering. 

Skillnaden var att mannen som fick avslag var vuxen (över 18). Mannen blev inbjuden av sin 

flickvän. I samband med överklagan överlämnade flickvännen ett brev för att bekräfta sin 

trovärdighet. I handboken framgår det att vid bedömningen av riskerna ska hänsyn tas till 

trovärdigheten av den inbjudande personen, vilket inte gjordes i detta fall.  

Å ena sidan kan det understrykas att domstolen gör väldigt olika bedömningar från fall till 

fall. Å andra sidan fastställer EU-domstolen i sitt förhandsavgörande att myndigheter har stort 

utrymme för skönsmässig bedömning i artiklarna 21.1 och 32.1 i Viseringskodexen. 

Utrymmet för skönsmässig bedömning kan leda till att myndigheternas/domstolarnas 

beslutanderätt kan missbrukas i och med att bedömningen av viseringsansökningar inte sker 

på ett respektfullt och professionellt sätt. Ett av kodexens mål är just att handläggningen ska 

ske på ett professionellt och respektfullt sätt. Rätten till skönsmässig bedömning kan vidare 

leda till att avslag kan ske oavsett vilka omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Det 

kan även konstateras att då domstolen åberopar att ”rimliga tvivel” föreligger så gör den ingen 

avvägning och precisering av omständigheterna. Till exempel i fallet, UM 5705-12, där en 

kvinna var familjemedlem till en EU-medborgare och nekades visering av konsulatet och 

MIG på grund av att de ansåg att det förelåg ”rimliga tvivel”. Detta pekar på att det brister i 

deras bedömning och undersökning av omständigheter. Detta framgår även av MIGÖ:s 

bedömning i detta fall (UM 8595-12).  

Tolkning av Viseringskodexen kan inte bestämmas i nationell lagstiftning. Detta överlämnas 

istället till rättstillämpningen och är i sista hand en fråga för EU-domstolen.
56

 Domstolar och 

även myndigheter kan söka vägledning i Europeiska kommissionens handbok. Som tidigare 

nämnts så är denna handbok inte rättsligt bindande. Handboken är mer avsedd att vägleda 

genom att belysa hur beslutsfattaren bör bedöma i olika situationer. Trots att handboken inte 

är rättslig bindande kan den i praktiken få normativ betydelse, speciellt då det saknas annat 

tolkningsmaterial.
57

 Nationella myndigheter och domstolar kan vara skyldiga att använda 

handboken som tolkningsunderlag enligt EU-domstolen. Detta med avsikt till att utfylla 

bindande EU-rättsliga bestämmelser.
58

 

Utifrån den analys som har gjorts av rättsfallen tidigare har vi konstaterat att konsulatet och 

MIG inte söker vägledning i handboken. Emellertid har MIGÖ hänvisat till både 

Viseringskodexen och Europeiska kommissionens handbok. MIGÖ sökte vägledning i 

handboken bland annat angående tolkningen av hur ingående riskbedömningen, enligt artikel 

21 i Viseringkodexen, bör vara. Avgörande från MIGÖ är av prejudicerande värde och ska 

därmed vara vägledande för lägre instanser. Prejudikaten från MIGÖ är en betydande 

rättskälla i och med att de anger hur rätten ska förstås i enskilda fall. På så sätt kompletterar 

avgörandena, från MIGÖ, lagtexten och de övriga rättskällorna.
59

 Att MIGÖ i sin bedömning 

hänvisar till Viseringskodexen och handboken pekar på att det råder brist i rättsmaterial som 
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kan åberopas i bedömningen av viseringsärenden. Mot bakgrund av det sagda kan det 

fastställas att handboken är av stor rättslig betydelse vid tolkning och tillämpning av vissa 

bestämmelser.   

7.3.  Brister på nationell nivå gällande viseringärenden 
Viseringskodexens bestämmelse om överklagan började tillämpas i Sverige år 2011.

60
 Innan 

detta fanns det inte någon möjlighet att överklaga viseringsbeslut.
61

 Viseringskodexen har 

genom artikel 32.3 utelämnat överklaganderätten till medlemsstaterna. Överklagandena ska 

därmed ske i enlighet med nationell lagstiftning.  

Viseringskodexen anger att sökande kan lämna in viseringsansökan tidigast tre månader före 

den planerade resan. Detta innebär att viseringsansökan inte får lämnas in tidigare. Vidare 

stadgar Viseringskodexen att beslutet om viseringsansökan måste fattas inom 15 

kalenderdagar efter att viseringsansökan genomgått kontrollen och kan tas upp till prövning. 

Kontentan är att sökande måste lämna in viseringsansökan tidigast tre månader innan den 

planerade resan och senast 15 kalenderdagar innan resan. Handläggningstiden på 15 

kalenderdagar indikerar att utlandsmyndigheter måste handlägga viseringsärenden skyndsamt 

och effektivt. Även i handboken till Viseringskodexen understryks det att viseringar ska 

utfärdas så fort det är möjligt. Denna skyndsamma handläggningstid är inte svår att fullfölja 

så länge inkomna viseringsansökningar beviljas. Fallet är däremot annorlunda då en 

viseringsansökan avslås. Om sökande väljer att överklaga beslutet kan detta föranleda 

ytterligare tidsfrister. I och med att överklagan ska ske i enlighet med nationell lagstiftning är 

det dess bestämmelser som ska tillämpas gällande överklagandeförfarande och tidsfrister. 

Sökande som vill överklaga beslutet har alltid tre veckor på sig att skicka in överklagan till 

konsulatet som antingen kan granska ärendet på nytt eller skicka ärendet vidare till MIG. 

Samma tre veckors tidsfrist gäller när sökande väljer att överklaga till MIGÖ. Däremot hur 

skyndsamt målet avgörs i MIG respektive MIGÖ beror helt på väntetider som orsakas av 

inströmningen av olika ärenden. Att ärendena ska avgöras inom skälig tid framgår av artikel 

47 2st i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och är emellertid av stor betydelse för 

rättsäkerheten.  

Handläggningstiderna granskades i de rättsfall som har tagits upp i uppsatsen. Utifrån denna 

granskning kan det konstateras att i de ärenden som har överklagats från konsulatet till MIG 

har beslutet fattats inom skälig tid. Detta mot bakgrund av att ett beslut hunnit fattas innan den 

sökta viseringstiden börjat löpa. Det handlar oftast om att beslutet fattats inom en månad från 

den dagen konsulatet har meddelat beslutet. Det har även förekommit att beslut fattats inom 

två månader. Emellertid är det svårt att förutse förloppet av viseringsförfarandet och därför 

bör sökande lämna in viseringsansökan så tidigt som möjligt. När det gäller 

handläggningstiderna i ärenden som har överklagats till MIGÖ så är situationen annorlunda. 

Granskningen av handläggningstiderna bevisar att hantering av ärenden hos MIGÖ tar 

avsevärt längre tid än hos MIG. Det kan ta från tre månader upp till över ett år innan ett beslut 

fattas av MIGÖ. I det fall handläggningstiden drar ut på tiden kan det leda till att 

viseringssökande hamnar i osäkerhet. Individen befinner sig i hemlandet i väntan på att 
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viseringsärendet prövas och kan därmed inte framföra sin åsikt i svensk domstol. 

Problematiken som uppstår är att MIGÖ avskriver de flesta ärenden från vidare handläggning. 

Detta på grund av att viseringsärenden avser förfluten tid och sökandes talan har förfallit. 

Propositionen till Viseringskodexen understryker att viseringsärenden bör handläggas 

skyndsamt i och med att sökande befinner sig i avvaktan på beslutet.
62

 

Av det ovan framförda kan det även konstateras att om sökande har rätt till överklagan av 

viseringsbeslut så kan inte överklagandeförfarandet utövas fullt ut i praktiken. Långa 

väntetider leder till att sökande inte får sin viseringsansökan handlagd av MIGÖ och får nöja 

sig med ett beslut från MIG. Avslutningsvis kan det fastställas att domstolarna inte lever upp 

till uppställda mål beträffande skyndsamma handläggningstider. 

7.4.  Finns det skäl att förändra lagstiftningen? 

Viseringskodexens införande är en viktig företeelse för att skapa en gemensam 

viseringspolitik.  Detta är av betydelse för att införa harmoniserade villkor och 

viseringsförfarande för utfärdande av viseringar. Målet är att förenkla bestämmelserna för att 

underlätta lagligt resande och motverka olaglig invandring. Enligt vår mening är inte denna 

målsättning uppfylld. Detta mot bakgrund av den problematiken vi lyft fram och som än idag 

kvarstår.  

Viseringsförfarandet är fortfarande komplicerat och därtill är även handläggningstiderna hos 

domstolorna långa. Förändringar måste ske för att Viseringskodexens målsättning ska 

förverkligas. För att förändringar ska ske måste åtgärder vidtas på EU-nivå, det vill säga en 

översyn över Viseringskodexens bestämmelser måste göras. Vi anser att en förändring 

framförallt måste ske vid utfärdande av viseringar där viseringsansökningarna bör behandlas 

generösare. Framförallt när det gäller besök av släkt och vänner för att det inte ska leda till 

splittring av familjer genom att anhöriga förlorar möjligheten att träffas. Detta är aktuellt i och 

med att Sverige tagit emot immigranter som är bosatta i landet under en lång tid. På så sätt har 

familjer splittrats och de bosatta i Sverige har fortfarande familjeband kvar i sina hemländer. 

Att myndigheterna däremot har stort utrymme för skönsmässig bedömning anser vi vara både 

positivt och negativt. Utrymme för en sådan bedömning är av väsentlig betydelse för att 

fastställa risken för olaglig invandring. Det måste emellertid finnas en gräns för detta 

tolkningsutrymme. Analysen har påvisat att avslag kan göras på oskäliga grunder vilket enligt 

oss gör att ärendena inte handläggs på ett professionellt och rättvist sätt. Ett förslag kan vara 

att införa en uttömmande förteckning över de handlingar som myndigheterna kan kräva av 

sökande för att det ska leda till en harmoniserad bedömning. I nuläget kan det framstå som att 

myndigheterna kan kräva oändligt många handlingar av sökande. Detta kan skapa olägenheter 

för sökande samtidigt som det ger ett intryck av att myndigheterna kan åberopa en rad olika 

omständigheter som de anser kan utgöra en risk för att en sökande inte lämnar 

medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. 

En annan nackdel vi ser med bedömningen av viseringsärenden är att myndigheterna inte 

tillämpar Europeiska kommissionens handbok. Så länge det inte finns andra rättskällor som 

tolkar Viseringskodexens bestämmelser anser vi att handboken bör få rättsligt inflytande och 
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vid bedömning tillämpas av myndigheterna. Till exempel när det gäller viseringsansökningar i 

syfte att besöka släkt eller vänner anser vi att hänsyn även borde tas till inbjudarens 

trovärdighet. Av handboken framgår det att hänsyn ska tas till detta. Undersökningen av 

rättsfallen visar att domstolen inte fäst något avseende på inbjudarens trovärdighet. 

Exempelvis i ärendet UM 7691-13 hade inbjudaren skickat med ett personligt brev i samband 

med överklagan som inte beaktades av MIG i bedömningen.  I och med att bedömningen är 

komplicerad och att det är svårt att förutse sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas 

territorium innan det sökta viseringen löper ut bör alla omständigheter beaktas. Detta framgår 

även av handboken. Enligt vår mening är det av betydelse att bland annat inbjudarens 

trovärdighet beaktas för att bekräfta sökandes syfte med resan.  

När det gäller MIGÖ: s handläggningstider anser vi att det kan vara svårt att åtgärda dessa 

långa handläggningstider i och med att mycket beror på antalet ärenden som domstolen ska 

handlägga. Emellertid anser vi att det är domstolens skyldighet att åtgärda existerande brister. 

I nuvarande situation lever inte MIGÖ upp till EU-stadgans artikel 47 om att individen har rätt 

till att få sin sak prövad inom skälig tid. I och med att sökande inte hinner få sitt ärende 

handlagt av MIGÖ inom skälig tid har sökandes rätt till effektiva rättsmedel kränkts. I nuläget 

finns det praxis från MIGÖ som är av vägledande betydelse för lägre instanser. Ett alternativ 

kan vara att MIG bör göra en mer omfattande bedömning och beakta den rättspraxis som finns 

från MIGÖ. Ett annat förslag är att MIGÖ vidtar åtgärder som föranleder att individens rätt 

till effektiva rättsmedel säkerställs.  

Anledningen till ämnesvalet har varit den bristande förståelsen om hur viseringsförfarandet 

går till i och med den nya regleringen – Viseringskodexen. Utöver det ansåg vi att det var ett 

oberört område och vi ville framför allt undersöka vilka problem som kan uppstå samt 

klargöra det rättsläge som finns. Vid ämnesvalet till denna uppsats förelåg inga förslag till 

förändringar och därför tyckte vi att det var viktigt att lyfta fram den problematik kring 

viseringar som vi upptäckte. Under arbetets gång har Europeiska kommissionen kommit med 

förslag till förändring av viss problematik med Viseringskodexen.
63

 Detta har nyligen 

meddelats av Regeringen den 2014-05-05.
64

 De förändringar som kommissionen föreslår 

berör bland annat den problematik som vi har lyft fram i uppsatsen. Detta förslag tyder på att 

problem föreligger i Viseringskodexen. Vilka förändringar detta kommer att föranleda återstår 

att se.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Medborgare i följande länder skall ha visering för inresa i Sverige 

*) = innehavare av diplomat- och tjänstepass är viseringsfria 

**) = innehavare av diplomatpass är viseringsfria 

***) = innehavare av diplomatpass är viseringsfria för kortare tids vistelse enligt 

viseringsförenklingsavtal mellan EU och respektive stat 

****) = innehavare av biometriska pass är viseringsfria 

*****) = innehavare av pass med id-kortsnummer är viseringsfria 
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      Bilaga 2 

Icke uttömmande förteckning över styrkande handlingar  

De styrkande handlingar som enligt artikel 14 ska läggas fram av viseringssökande kan 

omfatta följande:  

A. DOKUMENTATION RÖRANDE RESANS SYFTE  

1. Vid resor i arbetet  

a) inbjudan från ett företag eller en myndighet att delta i möten, konferenser, handels- eller 

industrievenemang  

eller evenemang med tjänsteanknytning,  

b) andra handlingar som visar att det finns handelsförbindelser eller förbindelser med 

tjänsteanknytning,  

c) inträdesbiljetter till mässor och kongresser, i förekommande fall,  

d) handlingar som styrker företagets affärsverksamhet,  

e) handlingar som styrker sökandes anställning (ställning) i företaget.  

2. Vid resor i samband med studier eller annan typ av utbildning  

a) inskrivningsbevis från en läroanstalt som visar att man ska delta i teoretiska eller praktiska 

utbildnings- och  

fortbildningskurser,  

b) studentlegitimation eller intyg om de kurser i vilka man ska delta.  

3. Vid turist- eller privatresor  

a) handlingar rörande logi  

— en inbjudan från en värd i förekommande fall,  

— en handling från det företag som tillhandahåller logi eller annan lämplig handling som 

upplyser om  

planerad logi,  

b) handlingar rörande resrutten  

— bekräftelse på bokning av en organiserad resa eller annan lämplig handling som upplyser 

om resplanerna,  

— vid transitering: visering eller annat inresetillstånd för det tredjeland som är 

destinationsland, biljetter för den  
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fortsatta resan.  

4. Vid resor i samband med politiska, vetenskapliga, kulturella, sportsliga eller religiösa 

evenemang, eller av andra skäl  

— inbjudningar, inträdesbiljetter, anmälningar eller program som (när så är möjligt) anger 

värdorganisationens  

namn och vistelsens längd, eller annan lämplig handling som visar på syftet med resan.  

5. Vid resor för deltagare i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan som sänts till 

det berörda tredje 

landets regering, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i 

evenemang som anordnas på  

medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer  

— en skrivelse utfärdad av en myndighet i det berörda tredjelandet som bekräftar att 

sökanden är medlem av dess  

officiella delegation och reser till en medlemsstat för att delta i ovannämnda evenemang, 

tillsammans med en  

kopia av den officiella inbjudan.  

6. Vid resor av medicinska skäl  

— ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det är 

nödvändigt med medicinsk  

vård vid den inrättningen samt bevis på tillräckliga ekonomiska medel att betala vården. 

B. HANDLINGAR SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BEDÖMA SÖKANDENS 

AVSIKT ATT LÄMNA MEDLEMSSTATERNAS TERRITORIUM  

1. Bokning av återresa eller returbiljett.  

2. Bevis för ekonomiska tillgångar i bosättningslandet.  

3. Anställningsbevis. Bankkontoutdrag.  

4. Handling som styrker äganderätt till fastighet.  

5. Bevis på integration i bosättningslandet: Familjeband, yrkesställning.  

C. HANDLINGAR SOM RÖR SÖKANDENS FAMILJESITUATION  

1. Samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare (när en underårig inte reser med dem).  

2. Bevis på familjeband med den värdperson som bjudit in 
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      Bilaga 3 
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