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Summary 

In this thesis I study two different legal relationships on the subject of family reunification. 

The first is how the principle of the best interest of the child relate to family reunification. 

What are the possibilities for children to be reunified with their families within the Swedish 

legal system? What other interests may surpass the principle of the best interest of the child?

Every child has a to, and a special need of living with their family. Still, families are being 

shattered when family members are refused or deported. How are the different interests, such 

as the child's right and need of its family, and a state's prerogative to regulate migration, 

ensure national security and protect the economy, balanced?  

The other relationship is between the right to family reunification in Sweden/the rest of the 

EU and the European Convention on Human Rights. How do Article 8, the right to family 

life, relate to the Directive of the Right to Family Reunification 2003/86/EC and the Swedish 

Aliens Act (2005:716)? These are some questions I try to answer in this thesis. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats studerar jag två olika rättsliga relationer på området familjeåterförening.  

Den ena relationen är hur principen om barns bästa förhåller sig till rätten till 

familjeåterförening. Vad för möjligheter har barn att återförenas med sin familj i det svenska 

rättssamhället? Vad kan det finnas för intressen som går före barnets bästa? Alla barn har en 

rätt & ett särskilt behov av att leva med sin familj, ändå sker splittringar av familjer och 

familjemedlemmar utvisas eller avvisas. Hur görs avvägningen mellan de olika intressen som 

finns bakom beslut om familjeåterförening? Intressen som barns rätt till & behov av sin 

familj, en stats behov en reglerad asylpolitik, nationell säkerhet, mottagandestatens ekonomi 

et cetera. 

Den andra relationen jag analyserar är den mellan rätten till familjeåterförening i såväl 

Sverige som i EU i förhållande till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Hur 

förhåller sig artikel 8 om rätten till familjeliv till familjeåterföreningsdirektivet och 

utlänningslagen?  

Detta är några av de frågor jag försöker svara besvara i denna uppsats.  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Förkortningar och definitioner 

Europakonventionen    

  

EU  

Europadomstolen  

 

Familjeåterföreningsdirektivet  

 

FN  

MIG  

SOU  

UtlL 

 

Ensamkommande flyktingbarn  

 

Familjeåterförening  

Referens-/anknytningsperson   1

 

Tredjelandsmedborgare  

 Familjeåterföreningsdirektivet artikel 2 c1
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Europeiska konvention för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

Europeiska Unionen  

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna  

Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 

återförening  

Förenta Nationerna  

Migrationsöverdomstolen  

Statens offentliga utredningar  

Utlänningslag (2005:716) 

Barn som vid ankomsten till Sverige var skilt från 

båda sina föräldrar.  

Förening av familjemedlemmar i samma land.  

“En tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i 

en medlemsstat och som ansöker om 

familjeåterförening, eller vars familjemedlemmar 

ansöker om familjeåterförening för att förenas 

med honom/henne.” 

En person som inte är unionsmedborgare.



1. Inledning 

Invandringen till Sverige har under år 2015 varit större än den någonsin tidigare varit. 

Väpnade konflikter i länder som Syrien och Irak leder till att det är hundratusentals människor 

på flykt som försöker hitta ett drägligt liv någonstans i Europa i trygghet. Tusentals familjer 

på flykt som försöker förenas med sina familjemedlemmar i ett och samma land. Tusentals 

barn som har ett behov av att få leva med sina föräldrar i trygghet.  

Alla människor har en rätt att få leva med sin familj på en och samma plats. Möjligheten att 

kunna återförenas med sina familjemedlemmar i ett EU-land är något som har sin grund i de 

mänskliga rättigheterna och således något som fordrar en enorm respekt från 

medlemsländerna. Barns bästa är en central princip i den svenska rätten och barn har ett 

särskilt stort behov av att leva med sin familj i kontinuitet.  

Samtidigt kan en stat och ett folk ha ett intresse av att begränsa invandringen och att inte låta 

visa individer leva här. Detta kan vara därför att man vill ha en reglerad invandringspolitik, 

för att man vill upprätthålla en hög säkerhetsnivå i landet eller för att man inte vill tillåta vissa 

individer att leva här. Till exempel människor som har begått brottslighet tidigare eller i landet 

där de söker uppehållstillstånd. 

Denna intresseavvägning som görs var det som inspirerade mig att skriva uppsats om detta 

ämne. Vad finns det för olika faktorer som gör att familjer splittras eller återförenas?  

Detta vill jag utforska i denna uppsats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur möjligheten till uppehållstillstånd på 

familjeanknytningsgrund i svensk rätt ser ut med särskilt fokus på barns rätt till återförening 

med sina föräldrar. Att utreda hur bestämmelserna i utlänningslagen om familjeåterförening 

förhåller sig till familjeåterföreningsdirektivet och artikel 8 i Europakonventionen. Att 

överskådligt beskriva hur principen om barnets bästa tillämpas inom den svenska 

familjeåterföreningsrätten. För att studera tillämpningen av såväl Europakonventionen som 

principen om barnets bästa har jag framförallt studerat praxis på området, både från 
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Migrationsöverdomstolen och från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag vill 

belysa hur barns behov av att leva med sina föräldrar vägs mot andra samhälleliga intressen, 

som t. ex. mot intresset av en reglerad invandringspolitik. 

- Hur har familjeåterföreningsdirektivet införlivats i svensk rätt ? 

- Hur förhåller sig barn rätt att återförenas med sina föräldrar till 5 kap 3 § Utlänningslag 

(2005:716), familjeåterföreningsdirektivet och till artikel 8 Europakonventionen om rätten 

till respekt för familjeliv ? 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att fokusera på familjeåterförening, alltså den del av 

migrationsrätten som handlar om uppehållstillstånd på familjeanknytningsgrund. Andra skäl 

till att få uppehållstillstånd kommer inte här beröras. Alternativa skyddsgrunder för att få 

uppehållstillstånd, som till exempel på grund av skyddsbehov, kommer inte uppmärksammas 

här utan endast ta upp i anknytning till barns rätt till familjeåterförening.  

EU-rådets familjeåterföreningsdirektiv är centralt för uppsatsen och hur detta implenterats i 

svensk rätt tas kortfattat upp. Uppsatsen behandlar endast ytligt hur den svenska 

utlänningslagen förändrats efter att familjeåterföreningsdirektivet implenterats. Jag har valt att 

fokusera särskilt på Europakonventions artikel 8 om rätten till familjeliv och denna kommer 

analyseras i förhållande till såväl direktivet och svensk rätt. EU-praxis och doktrin som berör 

artikel 8 i förhållande till familjeåterförening kommer tas upp.  

Denna uppsats är avgränsad till barns rätt till familjeåterförening med sina föräldrar. Detta 

innebär att jag inte kommer belysa makars och samboendes rätt till återförening. Utan detta 

kommer endast beröras i fall då det haft en påverkan på forskningsläget eller på barnets/

barnens situation.  

1.3 Teori och metod 

Jag har systematiskt använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod vid skrivandet av denna 

uppsats. Syftet med denna metod är att beskriva vad som utgör gällande rätt inom området 
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familjeåterförening i förhållande till barns rättigheter inom området och rätten till familjeliv 

enligt Europakonventionen. Famlijeåterföreningsdirektivet, den svenska utlänningslagen och 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är relevant 

gällande rätt och således centrala rättskällor i uppsatsen. Då jag utgått från dessa tre olika 

rättskällor har jag analyserat ämnet familjeåterförening på tre olika nivåer; nationell, 

unionsrättslig och internationell. Svensk rätt och EU-rätt och är det mest centrala i min 

uppsats och den praxis jag analyserat kommer från svenska domstolar eller Europadomstolen.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsatsen är att principen om barnets bästa påverkar 

möjligheten till familjeåterförening mellan barn och föräldrar. Det görs dock alltid en 

proportionerlig bedömning av de olika intressen som ett beslut påverkar och däribland är 

barnets bästa bara ett av många intressen. Jag har huvudsakligen utått från praxis för att 

påvisa denna rättsliga relation men även doktrin, som Schiratzkis bok om barnets bästa i 

svensk rätt.   2

1.4 Forskningsläget 

Europakonventionen är något som sällan åberopas eller hänvisas till av svenska domstolar och 

det finns därför inte många svenska rättsfall som berör Europakonventionens artikel 8. Därför 

finns det begränsningar inom vad för rättskällor man kan utgå från i en studie av relationen 

mellan utlänningslagen och Europakonventionen. I Danelius Mänskliga rättigheter i 

europeisk praxis finns genomgångar av vad för principiellt viktiga rättsfall det finns på 

familjeåterföreningsrättens område. Migrationsverket har gjort ett rättsligt ställningstagande 

om hur artikel 8 Europakonventionen ska tillämpas och vilka rättsfall som är principiellt 

viktiga. 

1.5 Material 

Vid författandet av denna uppsats har jag huvudsakligen använt mig av litteraturgenomgång. 

Den större delen av materialet kommer från tryckta källor. Via den juridiska databasen 

 Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, Johanna Schiratzki, s. 702
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Karnov har jag sökt efter relevanta rättskällor. Enligt rättskälleläran är lagtext den viktigaste 

rättskällan och utlänningslagen är därmed den grundpelare i den svenska rätten jag har utgått 

från för att studera gällande rätt. Jag har även studerat svenska förarbeten, statens offentliga 

utredningar, rättsfall från migrationsdomstolarna samt rättsutlåtanden från Migrationsverket 

på området. Då familjeåterföreningsdirektivet kräver implentering för att vara gällande i 

unionsländerna har denna status en sekundär rättskälla i förhållandet till den nationella rätten 

men är ändå relevant för att förstå begreppet familjeåterförening och varför det införts.  

Europakonventionen är del av svensk rätt genom lag (1994:1219) och har haft stor inverkan 

på såväl familjeåterföreningsdirektivet som utlänningslagen. Jag har läst och använt mig utav 

viss doktrin på området, särskilt gällande artikel 8 Europakonventionen och hur den förhåller 

sig till familjeåterförening.  

Jag har använt mig av viss engelsk- och svenskspråkig litteratur på området 

familjeåterförening. I Smyths bok European Asylum Law and the Rights of the Child har jag 

närmare studerat familjeåterföreningsdirektivet och läst om relevanta rättsfall på området. För 

att få en djupare förståelse och hitta relevanta rättsfall samt principer rörande utlänningslagen 

har jag använt mig av Danelius Utlänningslagen med kommentarer i den mån boken berör 

familjeåterförening. Jag har använt mig utav ett kapitel i Schiratzkis Barnets bästa i ett 

mångkulturellt Sverige om hur barns rätt till familjeåterförening ser ut och respekteras. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen inleds med en översiktlig genomgång av hur rätten till familjeliv i artikel 8 

Europakonventionen ser ut. Därefter beskriver jag familjeåterföreningsdirektivet och hur det 

införlivats i svensk rätt. Då går jag genom hur rätten till återförening ser ut i den svenska 

utlänningslagen och ger exempel på svensk praxis inom området. Efter detta beskriver jag vad 

barn har för möjlighet till återförening med sin familj och hur detta ser ut i EU-praxis från 

andra medlemsstater. Jag tar upp ett antal särskilda fall av rätten familjeåterförening för barn 

och beskriver de fakultiva bestämmelserna i utlänningslagen. Resultatdelen avslutas med en 

genomgång av utvisningsbeslut som leder till familjesplittring och praxis från 

Europadomstolen på området. Jag avslutar med en sammanfattning och en analys av det jag 
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gått genom ovan. Där jag bland annat kortfattat berör ett genusperspektiv på 

familjeåterföreningsrätten.  
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2. Familjeåterförening  
2.1 Rätten till familjeliv 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk lagstiftning 

genom lag (1994:1219). Sedan 1998 har den varit del av svensk grundlag och är därmed 

direkt tillämplig för svenska domstolar och myndigheter i sin rättskipning.  Artikel 8 i 3

Europakonventionen om rätten till skydd för privat- och familjeliv är en mänsklig rättighet 

och reglerar å ena sidan privatpersoners skydd mot myndighetsutövning som inskränker 

familjelivet och å andra sidan en stats positiva förpliktelse att skydda rätten till familjeliv. En 

inskränkning enligt artikel 8 andra punkten får endast ske om tre förutsättningar är uppfyllda;  

1. Intrånget har stöd i lag  

2. Det måste ske i enlighet med ett av de syften som anges i artikel 8 punkt 2.  

3. Det måste anses vara en nödvändig åtgärd för att uppfylla detta syfte. 

EU-domstolens (nedan domstolen) dom i mål C-540/03 Parlamentet mot rådet har haft stor 

betydelse för direktivets relation till Europakonventionen och EU-stadgan. Europaparlamentet 

hade begärt om ogiltighetsförklaring av vissa bestämmelser  i direktivet och menade bland 4

annat att bestämmelserna inte respekterade rätten till respekt för familjeliv i artikel 8 

Europakonventionen och artikel 7 i stadgan. Parlamentets talan ogillades sammantaget av 

domstolen. Domstolen uttalade sig dock vidare om direktivets förhållande till respekten för 

familjelivet. Domstolen anförde att  rätten till respekt för familjeliv ingår i de grundläggande 

rättigheterna som enligt domstolspraxis  skyddas i gemenskapernas rättsordning. Rätten att bo 5

tillsammans med sina nära anhöriga medför medlemsstaterna såväl positiva som negativa 

skyldigheter. De positiva skyldigheterna för en medlemsstat att tillåta inresa och vistelse för 

en person på dess territorium. Och de negativa skyldigheterna för en medlemsstat att inte 

utvisa en person.  I förhållande till konventionen är det fritt för medlemsstaterna att reglera 6

hur utlänningar får vistas i sitt territorium. Domstolen uttalade sig vidare att fastän rätten till 

 Prop 1993/94:117 s. 363

 Artikel 4.1 sista stycket, artikel 4.6 och artikel 8 familjeåterföreningsdirektivet4

 J.fr. målen Carpenter, punkt 42 och Akrich, punkt 59.5

 C-540/03, Europaparlamentet mot Rådet, p. 526
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familjeåterförening inte direkt följer av Europakonventionen så kan det ändå vara oförenligt 

med artikel 8 att utestänga en person från det lands där dennes familj bor.  7

Gällande åtgärder som berör familjer enligt artikel 8 ska det beaktas om åtgärden är 

proportionerligt och nödvändig i ett demokratiskt samhälle. En stats intresse av begränsad 

invandring eller en kontrollerad säkerhetspolitik ska vägas mot individens intresse av ett 

familjeliv.  Då Europakonventionen sällan åberopas i svenska domstolar får 8

Europadomstolens praxis anses vara vägledande.  En princip formulerad av Europadomstolen 9

är att en rätt till återförening endast kan föreligga om familjen inte kan återförenas i något 

annat land än i det där återförening söks (se t.ex. Gül mot Schweiz, Sen mot Nederländerna).  10

 

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RCI 09/2011 uttalade Migrationsverket hur 

artikel 8 ska beaktas och tillämpas av svenska beslutsfattande migrationsmyndigheter.  11

Prövningen av huruvida Migrationsverket beslutat om en åtgärd som kränker artikel 8 ska 

göras på samma sätt som av Europadomstolen. Först prövas rekvisiten i punkt 1; dels ifall det 

faktiskt föreligger ett faktiskt familjeliv och dels om åtgärden ingriper mot den enskildes rätt 

till familjeliv. I det andra ledet ska det bedömas huruvida den ingripande åtgärden kan 

motiveras av skälen i andra punkten utifrån en legalitets- och proportionalitetsbedömning. 

Åtgärden ska ha stöd i lag och behovet av att utföra den ska vägas mot hur den påverkar den 

särskilda familjesituationen.  12

 C-540/03, p. 537

 Danelius, s. 4158

 RCI 09/2011, s. 29

 Prop. s. 2510

 RCI 09/2011, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av rätten till familjeliv enligt 11

artikel 8 i Europakonventionen

 Ibid, s. 112
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2.2 Familjeåterföreningsdirektivet 

Europeiska Unionens råd antog 2003 direktiv 2003/86/EG om rätten till familjeåterförening. 

Familjeåterföreningsdirektivet reglerar tredjelandsmedborgares rätt till uppehållstillstånd 

genom återförening med en familjemedlem (anknytningspersonen) som är bosatt och/eller har 

uppehållstillstånd i ett av unionsländerna. I preamblet till direktivet anges att direktivet 

respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar särskilt artikel 8 Europakonventionen 

om respekt för familjelivet.  Av artikel 3.1 i direktivet framgår att för att kunna återförenas 13

ska anknytningspersonen inneha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid på minst ett år och 

ha välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd. Det finns ingen formulerad 

definition i direktivet av vad som menas med begreppet välgrundade utsikter och således 

finns det stort utrymme för nationell tolkning. Familjeåterförening beskrivs som ett 

“nödvändigt medel för att möjliggöra familjelivet”. Då flyktingar tvingats fly från sitt land där 

de tidigare varit förhindrade att leva ett normalt familjeliv bör de “ges en särskild 

uppmärksamhet”. Flyktingars rätt till familjeåterförening bör alltså regleras av förmånligare 

villkor.    14

  

2.3 Utlänningslagen 5 kap 3 §  

För att uppnå förenlighet med familjeåterföreningsdirektivet genomförde riksdagen i juni 

2006 flera ändringar av utlänningslagen (2005:716).  Rätten till uppehållstillstånd på 15

anknytningsgrund omfattar de medlemmar av familjen som definieras som kärnfamilj. Av 

Utlänningslagen 5 kap 3 § 1 st. framgår att “uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är 

maka, sambo, barn et.c till någon som är bosatt i Sverige”. Innan direktivets införlivande var 

formuleringen “uppehållstillstånd får ges” i motsvarande situation. Införlivandet innebär att 

rätten till uppehållstillstånd på anknytningsskäl är en prima facie rättighet som kan begränsas 

av undantagsbestämmelserna 17-17 b §§, vid brottslig verksamhet, lämnande av oriktiga 

uppgifter eller liknande. Den svenska staten har således en korrelerande skyldighet att ge 

uppehållstillstånd så länge inte undantagsreglerna är tillämpliga. 

 Skäl 2 familjeåterföreningsdirektivet 13

 Skäl 8 familjeåterföreningsdirektivet 14

 Bet. 2005/06:SfU8, rskr. 2005/06:190, SFS 2006:220 15
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2.4 Anknytningspersonen 

Familjeåterföreningsdirektivet omfattar rätten till återförening med kärnfamiljen men då det 

är ett minimidirektiv finns det en möjlighet för medlemsstaterna att reglera mer förmånligt än 

att endast inkludera “kärnfamiljen”.  Exempelvis likställs sambor med makar i den svenska 16

utlänningslagen vilket inte följer av direktivet, utan Sverige har valt att inkludera sambor i 

“kärnfamiljen”.  Vilka som är sambor enligt svensk rätt framgår av sambolagen (2003:376). 17

För att uppnå en icke-diskriminerande lagstiftning i Sverige har man valt att betrakta alla 

medborgare, oavsett svenska, utländska eller statslösa som lika inför lagen.  18

Ett krav för familjeåterförening är att anknytningspersonen har välgrundade utsikter att få 

stanna i det land där person söker uppehållstillstånd. I Sverige är huvudregeln att 

anknytningspersonen ska ha ett permanent uppehållstillstånd för att rekvisitet välgrundade 

utsikter ska anses vara uppfyllt. Syftet med direktivet och även bestämmelserna i 

utlänningslagen är att tredjelandsmedborgare som vistas i Sverige på en mer permanent basis 

ska ha möjlighet till återförening med sin familj.  I MIG 2007:29 bedömdes det att 19

anknytningspersonens femåriga uppehållstillstånd uppfyllde direktivets krav på välgrundade 

utsikter för att få permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket föredrog vid prövningen av 

treåriga uppehållstillstånd för vuxna asylsökande från Syrien att familjeåterföreningsdirektivet 

ej var tillämpbart då uppehållstillstånden beviljats på grund av alternativa skyddsformer, 

vilket är en ogiltighetsgrund i familjeåterföreningsdirektivet.  

2.5 Tidsbegränsade uppehållstillstånd  

För att utländska medborgare och statslösa ska kunna vara anknytningspersoner krävs i regel 

att personen har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.  Frågan om när 20

 Prop. 2005/06:72, s. 2616

 Ibid, s. 3217

 Prop. 2005/06:72, s. 2818

 SOU 2005:15, Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, s. 136-13719

 Prop. 2005/06:72, s. 2820
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anknytningspersonens tidsbegränsade uppehållstillstånd ska kunna leda till 

familjeåterförening har prövats i flera mål.  

I migrationsmål MIG 2007:29 hade anknytningspersonen ett femårigt uppehållstillstånd i 

Sverige enligt EES-reglerna. Ankytningspersonens make ansökte om uppehållstillstånd på 

anknytningsgrund i Sverige, men fick avslag från Migrationsverket på grunderna att 

välgrundade utsikter ej fanns för permanent uppehållstillstånd då det enbart rörde sig om ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Domen överklagades till Migrationsdomstolen (och slutligen 

Migrationsöverdomstolen) som i sin bedömning refererade till familjeåterföreningsdirektivet 

och menade att anknytningspersonen hade välgrundade utsikter för permanent 

uppehållstillstånd då det tidsbegränsade uppehållstillståndet var längre än ett år och inga av 

undantagsbestämmelserna kunde åberopas av Migrationsverket. Maken beviljades 

tidsbegränsat uppehållstillstånd.   21

I MIG 2008:1 ansökte en vuxen tredjelandsmedborgare om uppehållstillstånd på grund av sin 

anknytning till sin far som sin tur hade beviljats ett tvåårigt uppehållstillstånd på grund av 

anknytningen till sin hustru. Migrationsöverdomstolen avslog mannens ansökan och menade 

att:  ”Eftersom XX:s far endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige är fadern inte 

att anse som en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 2 

utlänningslagen”. 

I juni 2012 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande  angående  den 22

dåvarande säkerhetssituationen i Syrien. Till följd av den rådande situationen av generellt våld 

i Syrien anfördes att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap 2 § 1. 1 st. UtlL var 

uppfyllda.  Det beslutades att vuxna asylsökande från Syrien bör beviljas treåriga 

uppehållstillstånd i Sverige. I anknytning till detta väcktes frågan huruvida dessa individers 

tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle möjliggöra rätten till familjeåterförening med deras 

anhöriga. Migrationsverket gjorde ställningstagandet att familjeåterföreningsdirektivet inte 

var tillämpligt vid prövningen av ansökningar från de alternativt skyddsbehövandes 

 MIG: 2007:29 21

 RCI 14/2012 Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Syrien22
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anhöriga.  Det anfördes att bestämmelserna i 5 kap 3 - 3 a § inte var tillämpliga vid 23

tidsbegränsade uppehållstillstånd. Vidare hänvisades till artikel 3.2 c direktivet som säger att 

direktivet inte ska tillämpas då ankytningspersonen har uppehållstillstånd i en medlemsstad på 

grund av alternativa skyddsformer. Slutligen konstaterade Migrationsverket att syftet med 

tidsbegränsade uppehållstillstånd i detta fallet tordes vara att ge en tillfällig skyddsort tills 

dess att situationen stabiliserats i hemlandet och inte en permanent vistelse i Sverige.  24

3. Barns rätt till familjeåterförening 

Av UtlL 5 kap 3 § 2 p. framgår att alla utländska barn som är ogifta och har en förälder som 

beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska få uppehållstillstånd. Med barn menas enligt 1:2 UtlL 

personer som är under 18 år. Vid bedömning av frågan om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning ska förhållandena vid prövningstillfället beaktas. Detta innebär att en sökande 

som vid prövningstillfället är över 18 år inte kan beviljas uppehållstillstånd i bakgrund av att 

sökanden var under 18 år när ansökan gjordes, enligt MIG 2007:5.  

Gällande barn som har en förälder som är sambo/gift med anknytningspersonen ska 

situationen bedömas på samma villkor som förälderns. Familjeåterföreningsdirektivet 

förutsätter att för att det ska finnas en möjlighet till återförening ska barnet vara 

försörjningsberoende av föräldern och om barnet står under gemensam vårdnad med en annan 

förälder, att medgivande till familjeåterförening föreligger från denne.  Detta krav på 25

försörjningsberoende har dock inte tagits med i utlänningslagen och man har istället valt att 

införa förmånligare bestämmelser.  26

 

3.1 Barnets bästa inom anhöriginvandring  

 RCI 23/2012 angående familjeåterförening för anhöriga till skyddsbehövande med tidsbegränsade 23

uppehållstillstånd

 RCI 23/2012, s. 524

 Prop. 2005/06:72 s. 7325

 Ibid, s. 3526
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I fattandet av beslut som berör familjeanknytning ska de olika intressen som finns för att 

uppehållstillstånd meddelas vägas mot landets intresse av att det inte gör det. En 

proportionalitetsbedömning ska göras mellan dessa olika komponenter.  

En central princip i den svenska rättsordningen är principen om barns bästa. Av UtlL 1 kap 10 

§ framgår att vid beslut som gäller barn ska barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa 

särskilt beaktas. Det är en portalparagraf som ska genomsyra hela den migrationsrättsliga 

processen. Bestämmelsen infördes i 1989 års utlänningslag mot bakgrund av artikel 3 i FN:s 

barnkonvention som anger att barnets bästa alltid ska komma i det främsta rummet. En 

vägledande princip är att undvika åtgärder som medför att barn skiljs från sina föräldrar.  27

Gällande de många ensamkommande barnen som söker asyl i Sverige så är huvudriktningen 

att se till att barnen ska kunna återförenas med sina föräldrar i hemlandet, om det finns 

säkerhet och inte risk för förföljelse eller liknande där.  En viktig principiell utgångspunkt är 28

att barnets bästa inte tar över det svenska samhällets behov av en reglerad invandring.  29

Barnets bästa ska vägas mot andra nationella intressen och beslut ska ske i förhållande till de 

olika intressenas tyngd.  30

I Neulinger och Shuruk mot Schweiz uttalade domstolen att vid beslutsfattning gällande barn 

ska alltid barnets bästa beaktas. I bakgrund av artikel 8 Europakonventionen ska familjelivet 

anses vara den viktigaste domänen för barn och barns behov har en särskild vikt gällande 

frågor om familjelivet.  Om det finns en möjlighet för familjen att återförenas i ett annat land 31

(ofta ursprungslandet) än där uppehållstillstånd sökes kan detta begränsa skälen till 

återförening. Se till exempel målet Gül mot Schweiz, där schweiziska myndigheters vägran att 

ge uppehållstillstånd till minderårig turkisk medborgare, vars far beviljats uppehållstillstånd i 

Schweiz av humanitära skäl – ej som politisk flykting – inte innebar brott mot artikeln 

eftersom det bedömdes möjligt för far och son att återförenas i Turkiet.  

För att det ska anses vara en förekommen kränkning mot artikel 8 Europakonventionen ska 

 Prop 1996/97:25, s. 23027

 Ibid, s. 25028

 Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, Johanna Schiratzki, s. 7029

 Prop 1996/97:25 s. 22730

 Smyth, s. 4731
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det begränsa möjligheten för familjen att förenas, om en familjemedlem utvisas till ett land 

som de övriga familjemedlemmarna har band till och kan besöka tordes detta inte ses som en 

splittring av familjen på samma vis. 

3.1.1 Familjebandet mellan underåriga barn och föräldrar 

I mål Berrehab mot Nederländerna hade en marockansk man tidsbegränsat uppehållstillstånd 

och var gift med en nederländsk kvinna. Innan det gemensamma barnet föddes skiljde sig 

makarna åt.  Han nekades därför fortsatt uppehållstillstånd i Nederländerna. Han ansågs dock 

av domstolen fortfarande ha en familjerelation med sin dotter som fötts efter skilsmässan med 

sin fru. Europadomstolen formulerade den vägledande principen om att ett barn är en del av 

familjelivet med sina föräldrar från det ögonblick barnet föds. Senare uppkomna händelser 

kan dock bryta detta familjeband, men det krävs inte att föräldrarna lever tillsammans för att 

bandet mellan barn och förälder ska anses vara brutet. Beslutet att neka honom 

uppehållstillstånd bedömdes således utgöra ett oproportionerligt intrång i hans rätt enligt 

artikeln, vilket inte kunde anses nödvändigt för det syfte som åberopades, en ordnad 

immigrationspolitik.  

3.1.2 Familjebandet mellan underåriga barn och umgängesförälder 

Det är avgörande i fall som berör familjeåterförening att det finns en avsikt att barnet ska 

träffa regelbundet, leva eller bo med föräldern som beviljats uppehållstillstånd på 

anknytningsgrund. I avgörandet MIG 2008:29 ansökte en mor och hennes minderåriga dotter 

om asyl i Sverige på anknytningsgrund till flickans far som hade tillfälligt uppehållstillstånd i 

Sverige. Migrationsverket meddelade inte uppehållstillstånd på grund av att barnet inte hade 

bosatt sig tillsammans med fadern i Sverige och fadern hade inte någon del av vårdnaden. 

Enligt direktivet art 4 p. 1 c får uppehållstillstånd ges till barn till referensperson vid 

gemensam vårdnad om den andra föräldern medgiver till detta. Det finns ingen enligt 

direktivet reglerad rätt till uppehållstillstånd i förhållande till en umgängesförälder. I Sverige 

har dock denna rätt reglerats mer förmånligt och möjligheten finns att återförenas med en 

umgängesförälder i särskilda situationer, 5 kap 3 a § tredje stycket UtlL. Denna bestämmelse 
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är av undantagskaraktär och ska tillämpas i situationer av särskilt ömmande natur.  32

Migrationsöverdomstolen anförde att det inte finns någon “ovillkorlig rätt att återförenas med 

en i Sverige bosatt förälder som saknar del i vårdnaden”. Enligt 5:3 1 st. 2 a p. UtlL och i 

enlighet med familjeåterföreningsdirektivet ska familjeåterförening tillåtas för kärnfamiljen. 

Det ställs höga krav på att en förälder som inte har gemensam vårdnad har avsikt att träffa sitt 

barn regelbundet och vara en del av sitt barns liv. Några ömmande omständigheter för att 5 

kap 3 a § tredje stycket UtlL ska kunna tillämpas förelåg inte detta fallet då det varken fanns 

några andra familjemedlemmar i Sverige eller situationen var särskilt svår i hemlandet. De 

överklagande menade att Migrationsverket hade beslutat fel i förhållande till artikel 8 

Europakonventionen då den reella familjen ska skyddas. Trots att ingen gemensam vårdnad 

fanns menade klaganden att fadern är en del av den reella familjen som ska skyddas enligt 

Europakonventionen. Migrationsöverdomstolen menade dock att en av grundförutsättningarna 

för uppehållstillstånd är att anknytningspersonen och den sökande ska bo tillsammans och 

utgöra en familjeenhet. Det fanns inget stöd i varken direktivet eller svensk rätt för att bevilja 

uppehållstillstånd då det inte fanns någon avsikt att leva tillsammans och inte några särskilda 

skäl för att skydda relationen mellan barn och umgängesförälder. 

3.2 Särskilda fall av familjeåterförening & fakultativa 

bestämmelser 

3.2.1 Adoption 

Enligt 5 kap 3 § 2 st. UtlL föreskrivs att vid en anknytning baserad på en av svensk domstol 

beslutad adoption ska alltid godtas i ett ärende om uppehållstillstånd. Den beslutande 

migrationsmyndigheten ska således inte ompröva adoptionsanknytningen utan ska bedöma 

förhållandet mellan adoptant och adoptivbarn på samma sätt som förhållandet mellan 

biologisk förälder och biologiskt barn. En grundläggande princip är att adopterade barn inte 

ska få en bättre ställning än biologiska barn.  33

 Prop. 2004/05:170 s. 18332

 Prop. 2000/01:66 s. 3933
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Adopterade barn jämställs med biologiska barn enligt familjeåterföreningsdirektivet.  Enligt 34

5:3 3 p. UtlL ska adopterade barn få uppehållstillstånd om föräldern hade uppehållstillstånd 

eller var bosatt i Sverige vid adoptionsbeslutets tidpunkt. Bestämmelsen omfattar enbart 

adoptionsbeslut fattade av svensk domstol. Det framhålls emellertid i propositionen 

beträffande utomlands meddelade adoptionsbeslut att det visserligen finns utrymme för att 

pröva om en sådan adoption varit ett led i ett kringgående av utlänningslagstiftningen, men att 

de fall där det kan bli aktuellt att frånkänna utomlands meddelade adoptioner troligen är 

mycket sällsynta. 

3.2.2 Ensamkommande barn  

Med ensamkommande avses ett barn som vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 5 kap 

3 § 4 p. UtlL. Bestämmelsen tar sikte på både barn som rest in själva utan vuxna och barn 

som blivit lämnade efter inresan. Definitionen av ensamkommande barn enligt 

utlänningslagen överensstämmer med definitionen enligt artikel 2 f i 

familjeåterföreningsdirektivet. Föräldrar till ensamkommande barn har en rätt till 

uppehållstillstånd återförening med sina barn enligt artikel 10.3 a i 

familjeåterföreningsdirektivet. Någon motsvarande rätt finns inte för en annan vuxen person 

som har trätt i förälderns ställe. En sådan ställföreträdare kan dock beviljas uppehållstillstånd 

med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket punkterna 3 och 4 och andra stycket punkten 2 UtlL.  35

Ensamkommande barn har en ovillkorlig rätt till återförening med sina föräldrar. Men då 

ansökan om uppehållstillstånd görs av föräldern ska det redan finnas en samlevnad och ett 

frekvent umgänge med barnet. Det ställs krav på att föräldern är närvarande i sitt barns liv. 

Enligt skyddsgrundsdirektivet art 30.5 ska medlemsstaterna försöka hitta ett ensamkommande 

barns familj så snabbt som möjligt. Efterforskningen inleds då asylutredningen påbörjats.  36

 Prop. 2005/06:72 s. 3534

 Prop s. 8635

 Prop 2009/10:31 s 16436
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3.2.3 Stark anknytningsgrund 

Enligt 5 kap 18 § ska en ansökan om uppehållstillstånd göras innan inresa till landet. 

Huvudregeln är att uppehållstillstånd inte får bifallas efter inresa, dock kan det ändå beviljas 

under särskilda förutsättningar. En sådan förutsättning föreligger då det finns en stark 

anknytning mellan sökande och anknytningsperson, 5 kap 18 § 2 st. 5 p. UtlL. En relation 

med en stark anknytning är en sådan tillståndsgrundande familjerelation som tas upp i 5 kap 3 

och 3 a §§ UtlL.   Vid ett beslut som kan leda till en separation av förälder och barn ska 37

principen om barnets bästa beaktas. Ett barns behov av relationen med sin förälder ska 

bedöma i förhållande till hur lång separationen kan bli, hur frekvent barnet och föräldern 

umgåtts tidigare och om föräldern varit närvarande i barnets liv. Barnets behov och de 

konsekvenser ett barn kan komma att lida på grund av en splittring ska särskilt beaktas.  38

Barnets intresse av en intakt familj ska ges större tyngd än intresset av en reglerad 

invandring.   39

 

3.2.4 Synnerligen och särskilt ömmande omständigheter 

Uppehållstillstånd kan särskilt beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter 

enligt 5 kap 6 § UtlL, det som tidigare kallades “humanitära skäl”. Ett barns situation behöver 

inte vara lika allvarlig som en vuxens för att kunna få uppehållstillstånd. Sedan 1 juli 2014 

ska barn få uppehållstillstånd vid särskilt ömmande omständigheter enligt 2 stycket samma 

bestämmelse. Detta var en sänkning av kraven på omständigheterna för barn att få 

uppehållstillstånd. Exempelvis gällande barn med funktionshinder ska barnets bästa särskilt 

spela in i bedömningen av behov av vård och stödmöjligheter i Sverige.  En bedömning om 40

särskilt ömmande omständigheter ska göras utifrån förutsättningar som; barnets framtida 

utveckling och livskvalitet, vårdmöjligheterna i hemlandet och det ekonomiska åtagandet som 

uppstår för Sverige om ett uppehållstillstånd beviljas.”  Barns bästa har bland annat legat till 41

 Prop 2009/10:137, s. 837

 Prop 2009/10:137 s. 2738

 Ibid, s. 1639

 Prop 2004/05:170, s. 19540

 Wikrén Sandesjö H, Utlänningslagen med kommentarer - Examensarbete. s. 3541
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grund för uppehållstillstånd då familjemedlemmar lidit av en psykisk eller fysisk sjukdom.  I 42

MIG 2013:6 beviljades ett barn med leukemi uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. Barnet hade ett stort behov av avancerad vård och behandling och 

det fanns inte förutsättningar för att få tillräcklig vård i hemlandet (Kosovo). 

 
4. Utvisningar som leder till familjesplittring 

Som tidigare nämnts har medlemsstater såväl positiva som negativa skyldigheter att 

respektera familjelivet. De positiva skyldigheterna omfattar blanda annat möjligheten att 

meddela uppehållstillstånd på anknytningsgrund. De negativa skyldigheterna enligt artikel 8 

Europakonventionen innebär att en medlemsstat inte ska utvisa en person då utvisningen leder 

till en familjesplittring. En av omständigheterna som kan leda till utvisning av en utlänning är 

om personen begått brottslighet som kan leda till fängelse i Sverige, 8 a kap 1 § UtlL. Vid 

beslutsfattande om utvisning ska det särskilt beaktas om utlänningen har barn i Sverige och i 

så fall hur deras kontakt varit och hur den skulle påverkas av utvisningen, 8 a kap 2 § p. 2 

UtlL. Barnets bästa kan i utvisningsfall få en större innebörd om barnet inte kan flytta med 

den utvisade föräldern. Finns det hinder mot att barnet flyttar med föräldern som hotas att 

utvisas, som i Nunez mot Norge (se kap 4.1.2), tas en högre hänsyn till barnets behov av 

föräldern. 

 

4.1 Rättsfall från Europadomstolen om utvisningar 
4.1.1 Üner mot Nederländerna  

I Üner mot Nederländerna med hänvisningar till Boultif mot Schweiz har Europadomstolen 

räknat upp ett antal kriterier som ska beaktas vid utvisningsbeslut på grund av begången 

brottslighet; 

1. Art och svårighetsgrad hos det brott som klaganden begått 

2. Längden av klagandens vistelse i det land från vilket hen skall utvisas 

 Shiratzki, s. 8542
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3. Klagandens familjesituation 

4. Huruvida det finns barn i äktenskapet och i så fall hur gamla de är 

5. Barnens intressen och välfärd och hur allvarliga svårigheter skulle barnen utsättas 

för av att vara i landet dit klaganden utvisas 

6. Hur starka sociala och kulturella band samt familjeband är med vistelselandet och 

destinationslandet  43

En sammanlagd avvägning ska göras mellan dessa olika kriterier för att avgöra vad som är en 

proportionerlig åtgärd enligt artikel 8 Europakonventionen.  

4.1.2 Nunez mot Norge 

I Nunez mot Norge hade en moder bosatt sig illegalt i Norge under ett falskt namn. Detta var 

under en period då hon hade besöksförbud från Norge på grund av tidigare begången 

brottslighet. Detta blev senare känt och frågan var om hon då skulle utvisas. Hon hade två 

barn som hade levt med henne sedan födseln i Norge, hon var även den som huvudsakligen 

hade tagit om barnen. Vid en utvisning visste man inte om modern skulle kunna återvända till 

Norge och sin familj efter utvisningsperioden och barnen skulle därför vara sårbara. I enlighet 

med artikel 8 Europakonventionen och i bakgrund av barnens starka relation & närhet till 

modern ansågs det en oproportionerlig åtgärd att utvisa modern. Domstolen uttalade följande 

avvägning: 

 “The Court is therefore not satisfied that the authorities of the respondent State 

 acted within their margin of appreciation when seeking to strike a fair balance 

 between its public interest in ensuring effective immigration control, on the 

 one hand, and the applicant’s need to be able to remain in Norway in order to 

 maintain her contact with her children in their best interests, on the other 

 hand.” 

4.1.3 Yilmaz mot Tyskland 

 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, femte upplagan, s. 417-418,  Stockholm, 2015.43

�24



En turkisk man hade dömts för grova brott i Tyskland och skulle därför utvisas. Skälen till 

utvisningen ansågs vara goda av Europadomstolen men hänsyn togs till att mannen hade haft 

permanent uppehållstillstånd och ett barn i låg ålder i Tyskland. Därför ansågs det vara 

oproportioneligt att utvisa honom i enlighet med artikel 8 Europakonventionen.  

4.1.4 Crus Varaz m.fl. mot Sverige 

En chilensk familj i Sverige skulle utvisas till Chile. Hustrun och ett barn gömde sig för 

svenska myndigheter för att undgå verkställighet av utvisningen. Fadern var den enda som 

fanns och således kunde endast han utvisas. Europadomstolen konstaterade att familjen var 

ansvarig att själva ha fattat handlingar som lett till splittringen av familjen. Vidare fanns det 

inget som hindrade familjen från att leva tillsammans i Chile. Därför ansågs det inte föreligga 

något brott av svenska myndigheter mot artikel 8 Europakonventionen. 

4.1.5 Antwi m.fl. mot Norge 

I Antwi m.fl. mot Norge hade en man uppgett falsk identitet och uppvisat falskt pass vid 

sökning av uppehållstillstånd i Norge. Han hade fru & dotter i Norge och var ursprungligen 

från Ghana. Att utvisa honom till Ghana ansågs inte lämna dottern (som var äldre än barnen i 

Nunez-fallet) i en så utsatt situation som i Nunez-fallet. Det fanns möjlighet för familjen att 

träffas i Ghana & modern var en lämplig vårdnadshavare och den som huvudsakligen tog 

hand om dottern. Att ha lämnat oriktiga uppgifter och gått under falsk identitet i flera år 

ansågs värre än de brottsliga handlingarna i Nunez. Det ansågs tillmätas ett större värde i att 

mannen utvisades än barnets behov av att leva i Norge med sin far.  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5. Analys och slutsatser 

5.1 Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsens mest centrala frågeställning har varit att ta reda på hur utlänningslagen förhåller 

sig till familjeåterföreningsdirektivet och särskilt till artikel 8 Europakonventionen om rätten 

till familjeliv. Jag har huvudsakligen använt mig av rättsfall för att analysera hur dessa olika 

rättskällor tillämpas. Det finns begränsningar i såväl antalet rättsfall från svenska 

migrationsdomstolar som i antalet förarbeten och utredningar från den svenska lagstiftaren 

om hur artikel 8 i Europakonventionen ska tillämpas inom området familjeåterförening. Att 

analysera hur Europakonventionen förhåller sig till svensk familjeåterföreningsrätt har således 

varit svårt men jag har kunnat urskilja ett antal huvudprinciper samt vilken typ av 

avvägningar man ska göra vid familjeåterföreningsbeslut. 

Initialt beskrev jag hur artikel 8 i Europakonventionen relaterar till rätten till familjeliv och 

hur artikeln kan tillämpas vid beslut som berör uppehållstillstånd på anknytningsgrund. 

Medlemsstaterna har såväl positiva som negativa skyldigheter gällande rätten till 

familjeåterförening. För att det ska ha ansetts skett en kränkning av rätten till familjeliv enligt 

artikel 8 Europakonventionen krävs det att det finns ett skyddsvärt familjeliv. 

Familjeåterföreningdirektivet har syftet att skydda medlemmar av kärnfamiljen. Den svenska 

lagstiftaren införlivade direktivet i utlänningslagen 2006 och stiftade i flera avseenden mer 

förmånligt än vad direktivets minimikrav fordrade. Ett exempel på detta är att samboende och 

gifta makar är likställda inför rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 

svensk rätt. I svensk rätt anses alltså samboende ingå i kärnfamiljen vilket torde göra att 

principen om barnets bästa i större mån tillgodoses. I den mån jag studerat utlänningslagen 5 

kap 3 § tycks Sverige tillämpa familjeåterförening tillfredsställande i förhållande till 

direktivet.  

I migrationsmål som rör barn ska principen om barns bästa tillgodoses och tillmätas stort 

värde. Men principen om barnets bästa ska vägas mot nationella intressen och går inte före ett 

lands intresse av att ha en reglerad invandring. En avvägning ska göras mellan familjens 

intresse av att återförenas/inte splittras och landets intresse av att begränsa invandringen. 

Migrationsverket uttalade sig i ett rättsligt ställningstagande att det finns diverse 

omständigheter som ska vägas mot varandra i denna proportionerliga bedömning. Jag har 
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tagit upp flertalet fall där en proportionerlig vägning görs mellan dessa olika intressen. I 

Neulinger m.fl. mot Schweiz uttalade Europadomstolen att familjelivet är den viktigaste 

domänen för barn och att barns behov har en särskild vikt gällande frågor om familjelivet. Om 

det finns möjlighet för barn och familj att återförenas i hemlandet ses detta generellt som mer 

fördelaktigt. I Gül mot Schweiz innebar inte en utvisning av en fader ett brott mot artikel 8 

eftersom det bedömdes möjligt för far och son att återförenas i Turkiet. En sammanlagd 

bedömning ska således göra av omständigheterna i målet och om det finns en reell möjlighet 

för familjemedlemmarna att återförenas i hemlandet ses detta som mer fördelaktigt.  

För att det ska ha skett en överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen måste den 

inskränkande åtgärden ha påverkat en familjerelation som är beskyddansvärd. Barn är 

automatiskt en del av familjelivet med båda sina föräldrar från födseln om det finns en 

relation mellan föräldrarna. Huvudregeln är att barn ska leva med sina föräldrar för att de ska 

kunna vara berättigade till familjeåterförening, dock finns det en viss möjlighet till 

uppehållstilltånd med umgängesförälder. Men då ställs vissa krav på hur frekvent umgänget är  

mellan barn och umgängesförälder och på hur närvarande förälder är i barnets liv. Detta 

tordes ske i enlighet med familjeåterföreningsdirektivet då det ska röra sig om kärnfamiljen 

och det ska finnas ett behov av en relation mellan barn och förälder. Dock kan jag tänka mig 

att det är svårt att bevisa hur intakt en relation är i ett visst fall. Att på ett tydligt sätt bevisa 

hur mycket ett barn behöver en förälder som barnet inte lever med tordes enligt min 

uppfattning vara mycket svårt. 

Unionsländerna har en korrelerande negativ förpliktelse att inte utvisa familjemedlemmar som 

leder till familjesplittringar enligt artikel 8 Europakonventionen. Utvisning kan ske om 

utlänningen begått brottslighet i Sverige eller på annat sätt handlat svikligt under 

uppehållstillståndsprocessen vilket lett till ett felaktigt beslut. Det finns dock olika 

omständigheter som kan leda till att familjemedlemmar ändå undviker utvisning, till exempel 

om det finns barn i familjen som riskerar att skiljas från sina föräldrar. I Yilmaz mot Tyskland 

har det tagits särskild hänsyn till att fadern haft barn i låga åldrar i Tyskland och att de därför 

hade ett större behov av att leva med sin far. I såväl fallet Nunez mot Norge som i Antwi m.fl. 

mot Norge hade en förälder lämnat oriktiga uppgifter vid sökandet av uppehållstillstånd och 

levt under falsk identitet i Norge under flera år. I Nunez så fick modern stanna i Norge medan 

i Antwi blev fadern utvisad till Ghana. Det fanns några förmildrande omständigheter i Nunez-
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fallet som till exempel barnens låga ålder men i stort sett var fallen snarlika. Detta får mig att 

undra över om det kan vara en genus-aspekt som kan påverka bedömningen av hur stora 

behov barnen har av sin förälder. Anses barn generellt sett ha större behov av sin moder än av 

sin fader? Och kan detta i så fall leda till att fler män än kvinnor utvisas eller inte beviljas 

uppehållstillstånd på anknytningsgrund i så fall?  

 

5.2 Avslutande synpunkter 

Att studera Europakonventionen och hur den förhåller sig till nationell rätt har varit mycket 

intressant men jag hade gärna velat haft utrymmet och tiden att fördjupa mig ytterligare för att 

på ett tydligare och strukturerat sätt formulera hur relationen faktiskt ser ut. Om jag hade haft 

snävat in min uppsats ytterligare hade jag kunnat göra en sammanställning av alla principiellt 

viktiga rättsfall jag studerat från Europadomstolen och beskriva vilka faktorer som kan leda 

till familjeåterförening eller familjesplittring. I denna uppsats har jag enbart berört vissa 

faktorer som spelat roll. 

Jag tror det hade varit intressant att studera familjeåterföreningsrätten utifrån ett 

genusperspektivet. Jag berörde detta endast ytligt i relationen mellan två rättsfall men jag tror 

det skulle kunna vara givande att studera om det finns några band mellan hur stort ett barns 

behov av sin förälder anses vara i förhållande till föräldrarnas olika kön.  

Med denna uppsatsen har jag beskrivit relationerna mellan Europakonventionen, 

familjeåterföreningsdirektivet och svensk lag. Att deskriptivt förklara hur familjeåterförening 

ser ut på internationell, EU-rättslig samt nationell nivå är något som har givit mig en djupare 

förståelse för familjeåterföreningsrätten. Och denna jämförelse har förhoppningsvis bidragit 

till studierna av området familjeåterförening. 
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