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1. Sammanfattning
En bevislättnadsregel kan vid ansökan utanför landet komma att 
tillämpas i vissa familjeåterföreningsärenden. Den innebär att det, 
när ett biologiskt släktskap mellan en förälder och ett minderårigt 
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barn styrks genom en DNA-analys, kan vara tillräckligt att den 
sökande istället för att styrka sin identitet gör den sannolik. 

När ansökan avser en familjeåterförening mellan två föräldrar med 
ett gemensamt barn måste relationen föräldrarna emellan ha 
etablerats innan anknytningspersonen kom till Sverige, såtillvida 
att de stadigvarande sammanlevt utomlands. Det finns ingen exakt 
tidsgräns för hur länge parterna ska ha sammanlevt utomlands, 
utan en individuell bedömning får göras. Längden på 
sammanlevnaden är en av de omständigheter som vägs in vid en 
proportionalitetsbedömning. 

Snabba anknytningar, då endast ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd kan komma ifråga, omfattas inte av en möjlig 
bevislättnad, även om det finns ett gemensamt barn. Men ett barn 
har alltid en självständig rätt att återförenas med en förälder i 
Sverige, förutsatt att den andre föräldern som har del i vårdnaden 
så medger. Ett medgivande innebär dock att den förälderns 
möjlighet till följdinvandring p.g.a. anknytning till barnet 
begränsas. Inte heller annars kommer bevislättnadsregeln 
generellt att tillämpas när en förälder åberopar anknytning till ett 
barn. Undantaget är om det föreligger en rätt till 
familjeåterförening eftersom barnet är skyddsbehövande och vid 
ankomsten till Sverige var skilt från föräldrarna, eller därefter 
lämnas ensamt. Det kan då vara tillräckligt att identiteten görs 
sannolik. 

I de fall sökanden inte styrkt sin identitet får Migrationsverket ta 
ställning till om han/hon gjort vad som kan krävas för att klarlägga 
identiteten. Hänsyn tas till situationen i den sökandes hemland, 
men även personliga omständigheter hänförliga till den sökande. 
Om den sökande har gjort vad som kan fordras för att försöka att 
klarlägga sin identitet kan han/hon vid en 
proportionalitetsbedömning få tillgodoräkna sig en 
bevislättnadsregel, vilken innebär att det är tillräckligt att 
identiteten görs sannolik. Släktskapet styrks i sådana fall genom 
en DNA-analys.

När den sökande tillhör någon av de kategorier som kan komma 
att omfattas av ett lägre beviskrav ska Migrationsverket normalt 
erbjuda en DNA-analys. Vid den proportionalitetsbedömning som 
företas väger utfallet av DNA-analysen tungt vid bedömningen av 
om sökanden gjort sin identitet sannolik, även med beaktande av 
eventuella motstridiga uppgifter som framkommit i ärendet. 
Generellt utgör 18-årsdagen gränsen för när en bevislättnad kan 
komma ifråga, men barnets ålder och beroendegrad vägs in vid 
bedömningen. Beslut för samtliga sökande, oavsett biologiskt 



5 
(33)

släktskap, tas vid samma tillfälle. Undantag kan göras om det är 
till den sökandes fördel. 

Även beslut om uppehållstillstånd och främlingspass tas normalt 
vid samma tillfälle. Det finns inget krav på styrkt identitet vid 
utfärdande av främlingspass. Om identiteten inte styrks görs en 
anteckning om detta i främlingspasset. I de fall Migrationsverket 
avslagit både ansökan om uppehållstillstånd och främlingspass, 
men migrationsdomstolen efter överklagande beviljar 
uppehållstillstånd, bör beslutet om främlingspass omprövas ex 
officio och ett sådant beviljas.   

2. Bakgrund och syfte 
Huvudregeln i anknytningsärenden, när ansökan ges in före 
inresa, är att den sökande ska klarlägga sin identitet. Klarlagd är 
ett beviskrav som får anses liktydigt med beviskravet styrkt. Men i 
vissa familjeåterföreningsärenden där ett barns identitet inte går 
att fastställa, t.ex. på grund av situationen i hemlandet, kan en 
bevislättnad vara motiverad om släktskapet styrks genom en DNA-
analys. Det är i så fall tillräckligt att identiteten görs sannolik.

Migrationsverkets tillämpning av bevislättnadsregeln i de fall det 
saknas möjlighet att styrka ett barns identitet innebär att vissa, 
men inte samtliga, barnfamiljer kan omfattas av en möjlig 
bevislättnad. Därför har Migrationsverket i en utredning granskat 
det rådande rättsläget. Utredningen finns bifogad detta 
meddelande (se bifogat PM från den 3 december 2012, ”Angående 
avsaknad av möjlighet till familjeåterförening för vissa 
barnfamiljer när identiteten inte går att klarlägga, framför allt från 
Somalia”). När det i det följande talas om utredningen är det 
bifogat PM som avses. 

I utredningen klargörs i vilka fall en barnfamilj kan omfattas av en 
möjlig bevislättnad. De tillämpningsrekommendationer som 
återfinns i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående 
kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om 
uppehållstillstånd utvecklas vidare i utredningen (se även 
Migrationsverkets rättsliga ställningstagande den 21 februari 
2012 angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om 
uppehållstillstånd, RCI 07/2012). När det i det följande hänvisas 
till ett rättsligt ställningstagande eller enbart ställningstagande är 
det, om inte annat uttryckligt anges, det ställningstagandet som 
avses. 

Enligt Migrationsöverdomstolen bör, vid avvägningen i det 
enskilda fallet, en proportionalitetsbedömning göras (se MIG 
2012:1). En proportionalitetsbedömning ska m.a.o. alltid ske i 
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ärenden där en bevislättnad kan komma ifråga. Vid en 
proportionalitetsbedömning tas, i förekommande fall, hänsyn till 
barnets bästa (jfr 1 kap. 10 § utlänningslagen [2005:716]). I det 
rättsliga ställningstagandet beskrivs vilka kriterier som kan 
användas för att bedöma om en åtgärd är att anse som 
proportionell.

Detta meddelande är avsett att vara ett stöd vid handläggningen. 
Det huvudsakliga syftet är att klargöra vad utredningens slutsatser 
om tillämpningen av bevislättnadsregeln innebär för 
Migrationsverkets bedömningar och i vilka andra fall, som inte 
framgår av det rättsliga ställningstagandet, en bevislättnad kan 
komma ifråga (se kapitel 3 nedan). Meddelandet tar därefter även 
upp vissa klarlägganden avseende handläggning och värdering av 
olika uppgifter i bevislättnadsärenden (se kapitel 4 nedan). 

Den tillämpning som framgår av meddelandet är utifrån en 
förståelse av de regler och den praxis som nu råder, och kan 
påverkas av ett förändrat rättsläge.     
  
I övrigt hänvisas främst till den bifogade utredningen, men även 
det ovan omnämnda rättsliga ställningstagandet. För en 
grundläggande förståelse av Migrationsöverdomstolens 
resonemang avseende identitetskravet vid anhöriginvandring 
hänvisas till referaten MIG 2011:11 och MIG 2012:1.

3. Personkrets för vilken ett lägre beviskrav kan komma 
att gälla 

I det rättsliga ställningstagandet exemplifieras tre kategorier av 
sökande för vilka ett lägre beviskrav vid en 
proportionalitetsbedömning kan vara motiverat, när ansökan ges 
in före inresa. Samtliga är sådana medlemmar ur kärnfamiljen som 
även har en rätt till familjeåterförening enligt 5 kap. 3 § 
utlänningslagen (2005:716).

”När den som ansöker om uppehållstillstånd är;

- ett ogift barn som åberopar anknytning till någon eller 
båda av sina föräldrar i Sverige med stöd av 5 kap. 3 § 2 
utlänningslagen eller,

- en förälder som åberopar anknytning till ett ogift barn 
som är i Sverige p.g.a. skyddsbehov med stöd av 5 kap. 3 
§ 4 utlänningslagen eller,

- en förälder som åberopar anknytning till den andra 
föräldern som denne/denna har gemensamt barn med 
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och föräldrarna och barnet har levt i hushållsgemenskap 
innan anknytningspersonen kom till Sverige (5 kap. 3 § 1 
utlänningslagen),

kan, vid en proportionalitetsbedömning, ett lägre beviskrav, 
med innebörden att identiteten ska göras sannolik, vara 
motiverat.”

Utredningen har därefter närmare granskat i vilka fall en 
bevislättnadsregel, efter en proportionalitetsbedömning, kan 
komma att tillämpas och lyfter fram vissa kategorier av sökande 
som inte omnämns i det rättsliga ställningstagandet. I det följande 
kommer dessa sökande, för vilka en bevislättnad kan komma 
ifråga, och avgränsningen till andra sökande, att tas upp. 
Resonemanget är baserat på utredningens slutsatser. 
 
3.1. Nyetablerat parförhållande omfattas inte
Med snabb anknytning avses ett äktenskap där makarna inte 
stadigvarande sammanbott utomlands, eller ett förhållande där 
parterna har för avsikt att ingå äktenskap eller bli sambo i Sverige 
(jfr prop. 2005/06:72 s. 32 och 87). Ett samboförhållande kan 
aldrig utgöra en snabb anknytning, eftersom det för ett 
uppehållstillstånd grundat på samboskap enligt utlänningslagen 
krävs att parterna stadigvarande sammanbott utomlands (jfr även 
MIG 2008:30).   

I utredningen konstateras att snabba anknytningar, då endast ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd kan komma ifråga, inte omfattas 
av en möjlig bevislättnad (jfr MIG 2011:11). Det gäller oavsett 
vilken status anknytningspersonen har och även i det fall han/hon 
är flykting eller annan skyddsbehövande. Ett sådant synsätt kan 
inte heller anses stå i strid med Europadomstolens (den 
europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) praxis 
angående rätten till familjeliv i mål gällande artikel 8 i 
Europakonventionen (Europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). 
Eftersom parterna redan från början varit medvetna om eller 
borde ha varit medvetna om att ett familjeliv i Sverige var osäkert, 
har de därmed inte haft fog för att planera sitt familjeliv här. Ett 
gemensamt barns födelse ändrar inte på detta förhållande.

Vissa avgörande från Europadomstolen tas upp i den bifogade 
utredningen. Avseende ett gemensamt barn i ett nyetablerat 
förhållande, se vidare avsnitt 3.2.1 nedan. För en fördjupad 
förståelse av hur Europakonventionen kan tillämpas hänvisas även 
till Migrationsverkets rättschefs rättsliga ställningstagande den 22 
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mars 2011 angående bedömningar av rätten till familjeliv enligt 
artikel 8 i Europakonventionen, RCI 09/2011.

3.2. Barns anknytning till förälder
Av det rättsliga ställningstagandet RCI 07/2012 framgår att när 
den som ansöker om uppehållstillstånd är

”ett ogift barn som åberopar anknytning till någon eller båda 
av sina föräldrar i Sverige med stöd av 5 kap. 3 § 2 
utlänningslagen” 

kan, vid en proportionalitetsbedömning, ett lägre beviskrav, med 
innebörden att identiteten ska göras sannolik, normalt vara 
motiverat.

När ett barn i ett eventuellt bevislättnadsärende åberopar 
anknytning till en förälder i Sverige kan ett medgivande från en 
annan förälder som har del i vårdnaden i vissa fall krävas (se 5 
kap. 17 § andra stycket utlänningslagen, men även RCI 07/2012 
där det utvecklas vilka bedömningar som kan bli aktuella vid 
frågan om medgivande i ett bevislättnadsärende).

3.2.1. Gemensamt barn i nyetablerat förhållande 
Enligt utredningen omfattas snabba anknytningar, då endast ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd kan komma ifråga, inte av en 
möjlig bevislättnad, även när det finns ett gemensamt barn (se 
avsnitt 3.1 ovan). 

Men ett gemensamt barn har enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 a 
utlänningslagen en självständig rätt att få återförenas med en 
förälder här i landet (jfr Migrationsöverdomstolens beslut den 23 
maj 2011 i mål nr UM 7169-10). För att kunna ge barnet tillstånd 
måste i så fall avsikten, när den medsökande föräldern nekas att 
flytta till Sverige, vara att barnet ensamt ska förenas med 
härvarande förälder. Om det enligt den medsökande föräldern inte 
är aktuellt att endast barnet beviljas uppehållstillstånd syftande till 
bosättning saknas normalt skäl att besluta om DNA-analys. 
Barnets ansökan kommer i så fall att avvisas eftersom behörig 
ställföreträdare saknas. Förälderns inställning bör klarläggas i och 
framgå av utredning genomförd vid utlandsmyndigheten.
 
För att ett barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd p.g.a. 
anknytning till en förälder i Sverige krävs även ett medgivande 
från den förälder till vilken anknytning inte åberopas, om han/hon 
har del i vårdnaden om barnet (se 5 kap. 17 § andra stycket 
utlänningslagen). Om föräldern, tillika vårdnadshavaren, medger 
att barnet beviljas uppehållstillstånd är dennes möjligheter till 
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följdinvandring p.g.a. anknytning till barnet begränsade. Enligt 
praxis anses det särskilda beroendeförhållandet mellan 
vårdnadshavaren och barnet, som är en förutsättning för att 
bevilja tillstånd p.g.a. hushållsgemenskap enligt 5 kap. 3 a § första 
stycket 2 utlänningslagen, ha brutits när denne uttryckligen 
medger att barnet får bosätta sig hos den andre föräldern i 
Sverige (se MIG 2008:33). 

Eftersom ett medgivande, inte minst i dessa fall, kan få ingripande 
konsekvenser för den enskilde bör det säkerställas att den 
förälder, tillika vårdnadshavare, som lämnar medgivandet 
informeras om och tillfullo är införstådd med eventuella 
konsekvenser av handlingen. Att så sker ska framgå av uttrycklig 
dokumentation i ärendet.   

Huvudregeln är att beslut tas vid ett och samma tillfälle, avseende 
de familjemedlemmar som ansöker tillsammans. 

3.3. Förälders anknytning till barn
När det gäller förälders anknytning till barn framgår av det 
rättsliga ställningstagandet att när den sökande är 

”en förälder som åberopar anknytning till ett ogift barn som 
är i Sverige p.g.a. skyddsbehov med stöd av 5 kap. 3 § 4 
utlänningslagen”

kan ett lägre beviskrav innebärande att identiteten ska göras 
sannolik, vid en proportionalitetsbedömning, vara motiverat.   

En förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan 
skyddsbehövande har enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 
utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. Barnet ska i så fall vid 
ankomsten till Sverige ha varit skilt från båda sina föräldrar, eller 
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe, eller ha lämnats ensamt efter ankomsten. Om 
barnets förälder därefter ansöker om att återförenas med barnet 
kan ett lägre beviskrav, vid en proportionalitetsbedömning, 
normalt vara motiverat. 

I övriga fall saknar en förälder en motsvarande rätt att komma till 
Sverige för att bosätta sig tillsammans med sitt underåriga barn. 
Ofta är det tvärtom barnet som bör återförenas med sin förälder i 
hemlandet, vilket överensstämmer med tidigare praxis på området 
(jfr MIG 2008:33). När barnet inte har skyddsbehov kommer 
ansökan i första hand att prövas enligt bestämmelsen om 
anknytning p.g.a. tidigare hushållsgemenskap i 5 kap. 3 a § första 
stycket 2 utlänningslagen. Om föräldern saknar reell möjlighet att 
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styrka sin identitet får en proportionalitetsbedömning göras. Men 
resultatet av avvägningen mellan det allmänna intresset av att 
kontrollera utlänningens identitet och barnets rätt till familjeliv 
kan i dessa fall bli att ett högt beviskrav upprätthålls, och att 
identiteten därmed ska styrkas. Dessa fall omfattas som framgått 
ovan inte av någon rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 
utlänningslagen.

3.4. Etablerat parförhållande
När en förälder åberopar anknytning både till en partner och ett 
gemensamt barn, och avsikten är att familjen ska leva tillsammans 
i en hushållsgemenskap, kommer en sådan ansökan normalt att 
prövas med anknytningen till partnern som grund (jfr med MIG 
2008:30). Bedömningen av om parförhållandet är etablerat får då 
avgörande betydelse för om ett lägre beviskrav vid en 
proportionalitetsbedömning kan anses motiverat.  

I det rättsliga ställningstagandet anges att när den som ansöker 
om uppehållstillstånd är

”en förälder som åberopar anknytning till den andra 
föräldern som denne/denna har gemensamt barn med och 
föräldrarna och barnet har levt i hushållsgemenskap innan 
anknytningspersonen kom till Sverige (5 kap. 3 § 1 
utlänningslagen)”

kan, vid en proportionalitetsbedömning, ett lägre beviskrav 
innebärande att identiteten ska göras sannolik vara motiverat.  

Utredningen har närmare granskat tillämpningen av 
bevislättnadsregeln när en barnfamilj önskar återförening i 
Sverige och drar slutsatsen att även vissa andra fall, som inte 
framgår av det rättsliga ställningstagandet, kan komma att 
omfattas av en möjlig bevislättnad. Nedan beskrivs närmare de 
kategorier som inte tas upp i det rättsliga ställningstagandet, men 
enligt utredningen kan omfattas av en bevislättnad.   

3.4.1. Gemensamt barn är ett krav
För att den sökande vid en proportionalitetsbedömning ska få 
tillgodoräkna sig en bevislättnadsregel, innebärande att 
identiteten ska göras sannolik, krävs att sökanden och 
anknytningspersonen har ett gemensamt barn. Barnet ska vara 
under 18 år och ogift (jfr med 5 kap. 3 § första stycket 2 a 
utlänningslagen). Släktskapet styrks i sådana fall genom en DNA-
analys. 
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3.4.2. Båda föräldrarna har sammanlevt med ett gemensamt barn
Av det rättsliga ställningstagandet framgår uttryckligt att de fall 
där båda föräldrarna sammanlevt med barnet i 
hemlandet/bosättningslandet kan omfattas av en möjlig 
bevislättnad.  

3.4.3. Barnet har endast sammanlevt med den ena av sina föräldrar
Det förekommer fall där föräldrarna har haft hushållsgemenskap 
utomlands men det gemensamma barnet föds efter det att 
anknytningspersonen lämnat hushållet, d.v.s. en etablerad familj 
där barnet inte haft hushållsgemenskap med båda föräldrarna. 
Även om denna grupp inte omnämns i det rättsliga 
ställningstagandet framgår av utredningen att även i dessa, som 
övriga, fall får barnets rätt till familjeliv vid en 
proportionalitetsbedömning vägas mot det allmänna intresset av 
att kontrollera utlänningens identitet.  

Föräldern i Sverige är flykting eller annan skyddsbehövande
Om föräldern i Sverige är flykting eller annan skyddsbehövande 
bör det normalt inte krävas att det gemensamma barnet ska ha 
sammanbott med båda föräldrarna utomlands, inte minst med 
beaktande av de konsekvenser det skulle kunna få för barnet. 
Däremot måste familjelivet ha tillkommit före det att 
anknytningspersonen kom till Sverige, genom att föräldrarna levt 
tillsammans i en hushållsgemenskap i utlandet. När föräldern i 
Sverige är flykting eller annan skyddsbehövande föreligger hinder 
mot att upprätta ett familjeliv i hemlandet, vilket bör väga tungt 
vid proportionalitetsbedömningen (viss ledning kan hämtas från 
Europadomstolens resonemang i mål angående rätten till familjeliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen).

Föräldern i Sverige är inte flykting eller annan skyddsbehövande
Även i de fall föräldern i Sverige varken är flykting eller annan 
skyddsbehövande får en avvägning ske mellan det allmänna 
intresset av att kontrollera utlänningens identitet och barnets rätt 
till familjeliv. Situationen i sökandes hemland/bosättningsland, 
men även omständigheter hänförliga till anknytningspersonen kan 
ha betydelse för bedömningen. När sådana synnerligen ömmande 
omständigheter föreligger att föräldern bör tillåtas att stanna i 
Sverige är det normalt inte rimligt att kräva att familjen 
återförenas i hemlandet. Men även i andra fall kan utfallet av 
proportionalitetsbedömningen bli att bevislättnadsregeln 
tillämpas. Bedömningen av om föräldrarna levt i 
hushållsgemenskap i hemlandet/bosättningslandet före det att 
anknytningspersonen kom till Sverige kan därvid bli av avgörande 
betydelse.   
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3.4.4. Krav på hushållsgemenskap i utlandet 
För att omfattas av en möjlig bevislättnad ska 
familjemedlemmarna enligt det rättsliga ställningstagandet ha 
sammanlevt i en hushållsgemenskap i utlandet. I det följande 
utvecklas omständigheter att beakta vid bedömningen av om 
hushållsgemenskapskriteriet är uppfyllt. 
 
När den relation som ligger till grund för uppehållstillståndet är 
nyetablerad och fråga är om en s.k. snabb anknytning följer av 
principen om uppskjuten invandringsprövning i 5 kap. 8 § första 
stycket utlänningslagen att det första uppehållstillståndet som 
beviljas ska vara tidsbegränsat: 

”Ett uppehållstillstånd som ges en make enligt 3 § första 
stycket 1 skall vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, 
om makarna inte stadigvarande sammanbott utomlands. 
Detsamma gäller när uppehållstillstånd i ett sådant fall 
beviljas utlänningens barn.”

I bestämmelsen anges som kriterium för den uppskjutna 
invandringsprövningen att ”makarna inte stadigvarande 
sammanbott utomlands”. För att det ska anses att 
familjemedlemmarna utomlands sammanlevt i en 
hushållsgemenskap krävs därmed att de stadigvarande 
sammanbott utomlands såsom anges i 5 kap. 8 § utlänningslagen. 

3.4.5. Längden på sammanboendet
I utredningen konstateras att det saknas prejudikat från 
Migrationsöverdomstolen angående hur länge sammanboendet 
utomlands ska ha varat, för att bedöma det som stadigvarande. 
Istället får stöd hämtas från Migrationsverkets praxis. 
Huvudregeln är att parterna bott tillsammans i utlandet under en 
period av minst två år, för att de ska anses ha stadigvarande 
sammanbott utomlands. Det är dock alltid fråga om en individuell 
bedömning av samtliga omständigheter. Om paret har eller väntar 
barn tillsammans kan även en kortare tidsperiod än två år vara 
tillräcklig. Detta synsätt står i överensstämmelse med längden på 
den uppskjutna invandringsprövningen i Sverige (se 5 kap. 16 § 
andra stycket utlänningslagen och jfr med det som framgår 
angående ”särskilda skäl” för att beviljas permanent 
uppehållstillstånd före tvåårsperiodens utgång i prop. 
1999/2000:43 s. 51 och 63). 

I familjeåterföreningsärenden krävs, för att sökanden ska kunna få 
tillgodoräkna sig en bevislättnadsregel, att parterna har ett 
gemensamt barn som berörs av beslutet. Därmed bör parternas 
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sammanboende i utlandet i dessa ärenden normalt kunna anses 
som stadigvarande, även när det understiger två år. 

Sammanboendet ska ha haft en viss varaktighet för att bedömas 
som stadigvarande. Det går dock inte att ange en exakt tidsgräns 
för sammanlevnaden. Att parterna fått ett genensamt barn kan 
vara en indikation på att förhållandet är etablerat. 
Omständigheterna i det enskilda fallet kan innebära att en kortare 
eller längre tid krävs. Vid den proportionalitetsbedömning som 
sker får även hänsyn tas till parternas avsikt att skapa ett 
familjeliv i hemlandet och om de efter separationen upprätthållit 
detta familjeliv (jfr med Europadomstolens praxis angående rätten 
till familjeliv i mål gällande artikel 8 i Europakonventionen). Vid 
proportionalitetsbedömningen beaktas konsekvenserna för barnet. 
 
Vilken utredning som behövs för att klarlägga förhållandena får 
bedömas från fall till fall.

3.4.6. Betydelsen av en längre tids särlevnad
Ibland kan en lång tid ha förflutit sedan sammanlevnaden mellan 
parterna upphörde. Enligt utredningen får då en bedömning göras 
av om ett familjeliv ändå förelegat under den tid parterna levt 
åtskilda. Relevant i sammanhanget är anledningen till varför 
parterna levt åtskilda och om det under den tiden funnits en avsikt 
att leva som en familj. Viss vägledning vid bedömningen kan fås 
från Europadomstolens praxis angående rätten till familjeliv i mål 
gällande artikel 8 i Europakonventionen. När särlevnaden på ett 
rimligt sätt kan förklaras i det enskilda fallet, exempelvis m.h.t. 
svåra omständigheter i den sökandes hemland eller den tid det 
tagit innan anknytningspersonen fick permanent uppehållstillstånd 
i Sverige, får familjelivet anses ha bestått. 

Eventuellt kan en fördjupad utredning för att klarlägga 
omständigheterna behöva företas.  

3.4.7. Bevisning gällande sammanboendet
Om inget talar emot de uppgifter som lämnas angående 
sammanboendet får det anses att den sökande gjort 
omständigheterna sannolika, och de kan därmed läggas till grund 
för bedömningen. 

4. Allmänt om handläggning och bedömning av ärendet

4.1. Allmänt om bevisning
I svensk rätt gäller principen om fri bevisföring, vilken innebär att 
alla former av bevis får tas upp vid en rättslig prövning. Även 
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bevisvärderingen är fri. Det innebär att det inte finns några legala 
regler för hur värderingen av bevis ska ske. 

Principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering tillämpas i 
Migrationsverkets handläggning och beslut, vid bedömningen av 
om den sökande styrkt, alternativt gjort sin identitet sannolik 
(angående bevisprövning, se vidare i det rättsliga 
ställningstagandet).  

4.2. Bedömning av sökandens möjlighet att styrka sin identitet
När den sökande, i ett ärende om uppehållstillstånd p.g.a. 
anknytning, inte styrker sin identitet får Migrationsverket ta 
ställning till vilket krav på bevisning som bör ställas. 
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:1 konstaterat att för

”sökande som kommer från länder där det inte möter några 
problem att förete för syftet godtagbara handlingar kan det 
ställas ett högt krav på bevisning. Om däremot sökanden 
kommer från ett land från vilket det svårligen går att skaffa 
motsvarande handlingar, kan det i det enskilda fallet finnas 
omständigheter som, i likhet med vad som är fallet inom 
asylrätten, motiverar ett lägre krav på bevisning.”

Ytterligare om pass och/eller andra handlingars betydelse för att 
styrka en identitet framgår, förutom av det rättsliga 
ställningstagandet, av verksamhetschefens meddelande den 21 
februari 2012 om kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden 
om uppehållstillstånd, VCM nr 1/2012. 

Migrationsverket har först att ta ställning till om sökanden 
uppvisar den dokumentation som kan krävas. Hänsyn får tas till 
förhållandena i hemlandet/bosättningslandet, men även personliga 
omständigheter hänförliga till den sökande. T.ex. kan en person 
som flytt från sitt hemland inte alltid förväntas uppvisa handlingar 
som styrker identitet och/eller släktskap. Den som flyr kan ha svårt 
att få med sig handlingar och kan inte heller uppsöka hemlandets 
myndighet. Det kan även vara så att de handlingar den sökande 
kan få fram inte håller en rimlig standard och kvalité. Hänsyn får 
tas till att rättsordningen i den sökandes hemland/bosättningsland 
kan påverka vilken dokumentation den sökande kan uppvisa. En 
individuell bedömning ska alltid göras av samtliga omständigheter 
i ärendet. Det kan i sammanhanget noteras att i 
Migrationsöverdomstolens praxisbildande dom angående 
bevislättnad i familjeåterföreningsärenden var de sökande iranska 
medborgare hemmahörande i Irak (se MIG 2012:1). 
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Det kan även konstateras att Somalia sedan ett antal år tillbaka 
intar en särställning. I och med att Siad Barres regim föll i januari 
1991 kollapsade den somaliska staten och dess funktioner såsom 
polis, domstolsväsende och administration upphörde att fungera. 
Somalia kan idag delas in i tre geografiska områden – Somaliland, 
Puntland respektive södra och centrala Somalia. Det finns inte 
något enhetligt nationellt rättssystem och inte heller någon 
fungerande folkbokföring, varför dokument och olika handlingar 
huvudsakligen utfärdas efter muntliga uppgifter. Somaliska pass 
godtas inte i Sverige som hemlandspass, eftersom landet bedöms 
vara i avsaknad av en behörig utfärdande myndighet (jfr 2 kap. 4 § 
första stycket utlänningsförordningen [2006:97]). Inte heller 
godtas pass utfärdade av den icke internationellt erkända 
regeringen i Somaliland. (För ytterligare information angående 
somaliska identitetshandlingar hänvisas t.ex. till Migrationsverkets 
Landrapport Somalia, Identitet, från den 15 juni 2009, dnr 15-
2009-3380, dokumentnr 20956.) 

Eftersom inte bara somaliska pass utan även andra somaliska 
handlingar tillmäts ett ringa bevisvärde innebär det att en sökande 
från Somalia kan sakna reell möjlighet att styrka sin identitet. I 
sådana fall kommer en familjeåterförening endast att vara möjlig 
om den sökande tillhör någon av de kategorier som kan omfattas 
av en möjlig bevislättnad. Det innebär även att handläggningen av 
ett sådant ärende m.h.t. identitetsfrågan kan skilja sig ifrån 
handläggningsrutiner i övriga ärenden. Men med en framtida 
utveckling i Somalia kan omständigheterna förändras. Även för 
medborgare i andra länder är möjligheten att styrka identiteten 
naturligtvis avhängig utvecklingen i landet ifråga. 

Om den sökande saknar möjlighet att få fram dokumentation till 
styrkande av åberopade förhållanden eller det inte är rimligt att 
kräva det, får han/hon anses ha gjort vad som fordras för att 
försöka att klarlägga sin identitet. Migrationsverket har i så fall 
därefter att ta ställning till om sökanden, efter en 
proportionalitetsbedömning, kan få tillgodoräkna sig en 
bevislättnad om släktskapet styrks genom en DNA-analys (se även 
det rättsliga ställningstagandet). 

De eventuella handlingar sökanden har till stöd för de uppgifter 
som lämnas ska dokumenteras i ärendet, och får även om de har 
ett ringa bevisvärde vägas in vid bedömningen. Det gäller 
generellt och oavsett den sökandes nationalitet.
4.3. Värdering av DNA-analysen
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2012:1 uttalat följande när det 
gäller värderingen av resultatet av en DNA-analys:
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”När resultatet av en DNA-analys visar att det uppgivna 
släktskapet med hög sannolikhet föreligger bör uppgiften, 
enligt Migrationsöverdomstolens mening, godtas även om 
övriga omständigheter i sig inte är tillräckliga för att visa att 
släktskapet föreligger men inte heller talar emot släktskapet. 
Omständigheter som skulle kunna tala emot det uppgivna 
släktskapet kan vara att kompletterande uppgifter som 
lämnats av sökanden respektive referenspersonen i stora 
delar inte är samstämmiga, t.ex. uppgifter rörande familj, 
boende, hemförhållanden och ålder.”

När Migrationsverket beställer en DNA-analys av 
Rättsmedicinalverket sker det normalt utan att s.k. extra 
beräkningar begärs (angående DNA-analys i 
familjeåterföreningsärenden se även Migrationsverkets 
handböcker, ”Handbok i migrationsärenden” och ”Rutinhandboken 
för besök och bosättning”). I Rättsmedicinalverkets rapport kan då 
framgå att beräkningarna förutsätter att ingen annan person, med 
nära släktskap till den uppgivna föräldern, kan vara möjlig förälder 
till barnet. Så var även fallet i MIG 2012:1. Men eftersom det 
enligt Migrationsöverdomstolen endast är när de kompletterande 
uppgifter som lämnats i stora delar inte är samstämmiga som 
släktskapet inte kan godtas, kommer en sådan DNA-analys som 
visar på det anförda släktskapet normalt att få en avgörande 
betydelse och anses styrka släktskapet.

4.3.1. DNA-analysens betydelse för andra frågor än föräldraskap
Enligt Migrationsöverdomstolen (se MIG 2012:1)

”kan ett visat eller motbevisat påstående om föräldraskap ha 
väsentlig betydelse när det gäller exempelvis sådana frågor 
som vem som kan vara legal ställföreträdare för barnet eller, 
mer indirekt, familjemedlemmarnas identitet.”

DNA-analysens betydelse vid bedömningen av om identiteten 
gjorts sannolik berörs vidare nedan (se kapitel 4.4).
 
4.3.2. Fall när en DNA-analys ska beställas
När en person tillhör någon av de kategorier som kan komma att 
omfattas av ett lägre beviskrav, ska Migrationsverket enligt det 
rättsliga ställningstagandet erbjuda en DNA-analys, om rekvisiten i 
13 kap. 15 § utlänningslagen är uppfyllda. Vilka kategorier som 
avses framgår i princip av ställningstagandet, men utvecklas 
vidare i kapitel 3 ovan. Huvudregeln är därmed att en DNA-analys 
kommer att erbjudas. Först därefter tas ställning till eventuella 
trovärdighetsbrister, vid en bedömning där även utfallet av DNA-
analysen vägs in (jfr med vad som anges angående DNA i det 
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rättsliga ställningstagandet, men även till ställningstagandet 
bifogat flödesschema).  

Men om det är uppenbart att det åberopade 
släktskapsförhållandet inte föreligger, exempelvis om det m.h.t. 
åldersskillnaden framstår som uteslutet att en påstådd förälder-
barnrelation existerar, ska någon DNA-analys inte genomföras. Om 
ansökan ska avslås av andra skäl än på grund av otillräcklig 
utredning om släktskapet, behöver inte heller tillfälle till DNA-
analys lämnas. Så kan vara fallet om det redan genom utredningen 
i ärendet står klart att en förutsättning enligt aktuell 
anknytningsbestämmelse inte är uppfylld, t.ex. kravet på 
hushållsgemenskap, eller om uppehållstillstånd bör nekas m.h.t. 
sökandes vandel (jfr prop. 2005/06:72 s. 89-90).  

4.4. Sannolik identitet
Bevislättnadsregeln, innebärande att det kan räcka att identiteten 
görs sannolik, utvecklas närmare i det rättsliga ställningstagandet. 

4.4.1. Ett barns identitet
När det gäller ett barns identitet uttalar Migrationsöverdomstolen 
i MIG 2012:1 följande:

”I fall, där föräldraskapet kan anses konstaterat genom 
utredningen i målet, bör därför avgörande vikt kunna fästas 
vid förälderns eller föräldrarnas uppgifter om barnets 
identitet, om dessa och uppgifterna i övrigt framstår som 
tillförlitliga enligt kriterier motsvarande dem som annars 
gäller inom asylrätten. Det bör därför vara tillräckligt i 
sådana fall att barnets uppgivna identitet framstår som 
sannolik.”

Vid den slutliga bedömningen av om barnets identitet gjorts 
sannolik fäster Migrationsöverdomstolen avseende vid att de 
uppgifter som lämnas om identitet och familjebildning, bl.a. om 
äktenskap, sammanboende, hemförhållanden och barn, är 
samstämmiga och framstår som tillförlitliga. 

4.4.2. En medsökande förälders identitet
Även beträffande en medsökande förälder till ett, med 
anknytningspersonen gemensamt, barn anser 
Migrationsöverdomstolen att en avvägning ska göras mellan å ena 
sidan rätten till familjeåterförening och i förkommande fall 
hänsynen till barnets bästa och å andra sidan betydelsefulla 
allmänna och enskilda intressen (MIG 2012:1). Domstolen 
resonerar som följer:
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”B har allt sedan dotterns födelse haft vårdnaden om henne. 
De har ingått och ingår alltjämt i samma hushållsgemenskap. 
Ett starkt och ömsesidigt beroendeförhållande finns således 
dem emellan. Utredningen i målet kan inte leda till annan 
bedömning än att det är bäst för A att inte separeras från sin 
mor. Barnets far uppehåller sig i Sverige på grund av sitt 
behov av skydd och barnet kan därför svårligen förenas med 
sina båda föräldrar i hemlandet. Starka familjeskäl talar 
sålunda för att inte heller beträffande B:s identitet ställa så 
höga beviskrav som huvudregeln innebär. Det finns inte i 
utredningen några omständigheter rörande B:s person som 
talar emot ett lägre beviskrav.”

Domstolen finner att även den medsökande föräldern gjort sin 
identitet sannolik och lägger, såsom vid bedömningen av barnets 
identitet, vikt vid att uppgifterna om de klagande och 
anknytningspersonen varit samstämmiga och framstår som 
tillförlitliga.

4.4.3. Motstridiga uppgifter
Om motstridiga uppgifter förekommer i ett ärende får en samlad 
bedömning göras, där även resultatet av DNA-analysen vägs in. 
För att de motstridiga uppgifterna ska tillmätas vikt krävs att de är 
väsentliga och relevanta. De kan ha bäring på frågan om 
släktskap, identitet och/eller ställföreträdarskap. Men det kan 
även vara uppgifter som tyder på att en förutsättning i den 
aktuella anknytningsbestämmelsen inte är uppfylld. De motstridiga 
uppgifterna bör även vara betydande, såtillvida att de inte enkelt 
kan bortförklaras. 

DNA-analysen får här betydelse. Om den bekräftar att en viss man 
och kvinna är föräldrar till ett barn, väger den tungt vid 
bedömningen av den åberopade relationen dem emellan. Även i 
det fall DNA-analysen är osäker får en proportionalitetsbedömning 
göras i det enskilda fallet. Eventuellt kan en kompletterande 
utredning behövas. Men om DNA-analysen visar att det biologiska 
släktskapet inte föreligger avvisas barnets ansökan medan den 
vuxnes ansökan avslås (jfr med det rättsliga ställningstagandet och 
det där bilagda flödesschemat).   

Om det finns välgrundad anledning att ifrågasätta ifall föräldrarna 
alls sammanlevt i en hushållsgemenskap i utlandet, eller om 
relationen istället är att anse som nyetablerad, kan det vara en 
sådan omständighet som innebär att ansökan avslås, då s.k. 
snabba anknytningar normalt inte omfattas av en möjlig 
bevislättnad, även när det finns gemensamma barn (jfr även med 
kapitel 3.1 ovan). Huvudregeln är dock att de uppgifter som 
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lämnas om sammanboendet kommer att ligga till grund för 
bedömningen (se även kapitel 3.4.7). 

4.5. Barnets ålder 
Med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år 
(se 1 kap. 2 § utlänningslagen). Enligt Migrationsöverdomstolen är 
barnets ålder en av de omständigheter som ska vägas in och kan 
ha betydelse vid en proportionalitetsbedömning (se MIG 2012:1): 

”Ett av motiven för ett högt beviskrav avseende identitet är 
intresset av att kontrollera invandringen till Sverige och 
övriga EU-länder. Kontrollen ska, som tidigare har beskrivits, 
bidra till kampen mot olaglig invandring och människohandel 
samt till förebyggande av alla typer av hot mot 
medlemsstaternas inre säkerhet, allmänna ordning, folkhälsa 
och internationella förbindelser. Migrationsöverdomstolen 
bedömer att detta intresse är starkast i fråga om vuxna 
personer och möjligen äldre, mer självständiga barn. I det 
här målet är det fråga om en flicka som numera är sex år 
gammal. I ett sådant fall står vad som kan vinnas genom att 
upprätthålla ett generellt högt beviskrav inte i rimlig 
proportion till vad som förloras i fråga om barnets intresse av 
att återförenas med båda sina föräldrar.” 

I det rättsliga ställningstagandet anges att en av de 
omständigheter som bör beaktas vid en samlad bedömning i det 
enskilda fallet är ”barnets ålder och beroendegrad”. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att barnets rätt till 
familjeåterförening, vid en proportionalitetsbedömning, väger 
tyngre när fråga är om ett yngre (och/eller mindre självständigt) 
barn. Barnets ålder bör därmed vägas in vid 
proportionalitetsbedömningen.

Normalt utgör 18-årsdagen gränsen för när en bevislättnad kan 
komma ifråga. När inga vägande skäl talar emot bör därmed 
bevislättnadsregeln tillämpas även för äldre barn som närmar sig 
18-årsgränsen. Men om det i ett enskilt ärende förkommer 
väsentliga och avgörande motstridigheter kan det för ett äldre mer 
självständigt barn, vid en proportionalitetsbedömning, komma att 
krävas att identiteten styrks. 

Om det finns välgrundade och avgörande skäl att anta att barnet 
inte, såsom anförts, är under 18 år, utan i själv verket har passerat 
18-årsgränsen, kan ansökan om familjeåterförening normalt inte 
bifallas. När barnet är över 18 år bör ett högt beviskrav i enlighet 
med huvudregeln kunna anses proportionellt, i förhållande till det 
vuxna barnets intresse av att i Sverige återförenas med en 
förälder.  
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Det kan även i detta sammanhang erinras om att det är ett krav 
enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 a utlänningslagen att barnet ska 
vara ogift.    

4.6. Beslut för samtliga medsökande vid samma tillfälle 
Huvudregeln är att beslut ska tas vid ett och samma tillfälle 
avseende de familjemedlemmar/släktingar som ansöker 
tillsammans, detta oavsett om ett biologiskt släktskap föreligger 
eller inte. Undantag från huvudregeln kan ske när det är till den 
sökandes fördel, t.ex. om ett barn riskerar att fylla 18 år och det 
inte är möjligt att ta beslut för samtliga medsökande eftersom 
tillräckligt utredningsunderlag avseende någon/några 
familjemedlemmar saknas. 

4.7. Främlingspass 

4.7.1. Inget krav på klarlagd identitet
Det finns inget krav på styrkt identitet, för att ett främlingspass 
ska kunna beviljas. När identiteten inte styrks görs en anteckning 
om detta i främlingspasset (se 2 kap. 13 § andra stycket 
utlänningsförordningen).

Migrationsverket har kritiserats av justitieombudsmannen för att 
inte ompröva ett beslut att avslå ansökan om främlingspass, med 
motiveringen att familjen inte styrkt sin identitet (se 
justitieombudsmannens beslut den 12 december 2012, dnr 5783-
2011). Justitieombudsmannen konstaterar att det inte finns något 
krav på styrkt identitet för att främlingspass ska kunna utfärdas. I 
och med att Migrationsverket inte omprövar sitt avslagsbeslut 
nekas familjen möjlighet att återförenas, trots att 
migrationsdomstolen beviljat familjen permanent 
uppehållstillstånd. 

4.7.2. Barn under 18 år
Om främlingspass ska utfärdas för ett barn under 18 år krävs 
enligt huvudregeln medgivande från vårdnadshavaren (se vidare 2 
kap. 14 a § utlänningsförordningen, men även 15 a och 15 b §§ 
samma kapitel). 

4.7.3. Beslut avseende uppehållstillstånd och främlingspass 
Om en person ansökt både om uppehållstillstånd och 
främlingspass, och ansökningarna ska beviljas, tas beslut normalt 
vid samma tillfälle. 

Uppvisande av hemlandspass är det vanliga sättet att styrka en 
identitet. I det fall personen är i avsaknad av ett hemlandspass, 



21 
(33)

men det bedöms att han/hon har möjlighet att utfå ett sådant, 
påverkar det även bedömningen av ansökan om uppehållstillstånd. 
Om den sökande har möjlighet att införskaffa ett pass, bör det 
normalt krävas att ett sådant uppvisas för att uppehållstillstånd 
ska kunna ges. Huvudregeln är att den sökande genom passet 
styrker sin identitet. Därmed bör det normalt inte förekomma att 
ansökan om uppehållstillstånd beviljas, medan ansökan om 
främlingspass avslås.

För att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vid ansökan utanför 
landet, ska kunna beviljas krävs att sökanden innehar ett pass (se 
MIG 2011:11). Men när fråga är om ett permanent 
uppehållstillstånd finns inget som hindrar att ett sådant beviljas, 
även om personen är i avsaknad av en handling som gäller som 
pass och inte heller ansöker om främlingspass. Normalt ska dock 
den sökande uppvisa ett pass, och om så inte sker får utredas 
varför. 

När ett pass inte erkänns som hemlandspass saknas tillräckliga 
skäl att uppmana en medborgare från det landet, som är i 
avsaknad av ett pass, att införskaffa ett sådant. Sådan är för 
närvarande situationen för medborgare i Somalia. 

4.7.4. Uppehållstillstånd beviljas av migrationsdomstol
I de fall Migrationsverket avslagit både en ansökan om 
uppehållstillstånd och om främlingspass, men 
migrationsdomstolen efter överklagande beviljar 
uppehållstillstånd, bör Migrationsverket ex officio ompröva 
beslutet avseende främlingspass och bevilja ett sådant. 

Justitieombudsmannen har som nämnts ovan kritiserat 
Migrationsverket för att inte ompröva ett beslut att avslå ansökan 
om främlingspass, efter det att migrationsdomstolen beviljat 
permanent uppehållstillstånd (se justitieombudsmannens beslut 
den 12 december 2012, dnr 5783-2011). 

Men om personen inte tidigare ansökt om främlingspass är det 
upp till honom/henne om han/hon vill lämna in en sådan ansökan. 
Migrationsverket avvaktar i sådana fall om en ansökan inkommer.

Detta meddelande har beslutats av undertecknad tf. 
verksamhetschef efter föredragning av experten Theresa 
Karlbjörn. I handläggningen har även verksjuristen Sara Arya samt 
experterna Annika Eriksson och Daniel Andersson deltagit.
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Bakgrund och frågan
Inom BBM tas beslut som innebär att en förälder nekas 
uppehållstillstånd eftersom identiteten inte är klarlagd, 
även då paret har ett gemensamt barn. Besluten rör 
framför allt somaliska medborgare. I RCI 07/2012 anges 
som exempel på de som kan omfattas av en bevislättnad när 
identiteten inte går att klarlägga, då en förälder åberopar 
anknytning till den andra föräldern som denne/denna har 
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tillsammans med fadern. Om hon lämnar medgivande kan 
barnet beviljas tillstånd, medan moderns ansökan avslås. 
Annars nekas både hon och barnet familjeåterförening.

Frågorna
- Vad konstituerar ett familjeliv?
- Vad är samlevnad utomlands? 
- Kan den omständigheten att det har gått lång tid 

sedan samlevnaden utomlands upphörde, innebära att 
en familj inte bedöms som etablerad?
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- Föräldrarna uppfyller kravet på att ha sammanlevt 
utomlands/i hemlandet, dock inte båda tillsammans 
med barnet. Barnet föddes efter att ena föräldern 
flyttade ut. Anknytningspersonen är flykting eller 
skyddsbehövande.

- Föräldrarna uppfyller kravet på att ha sammanlevt 
utomlands/i hemlandet, dock inte båda tillsammans 
med barnet. Barnet föddes efter att ena föräldern 
flyttade ut. Anknytningspersonen är inte flykting eller 
skyddsbehövande.

- Det finns gemensamt barn. Föräldrarna uppfyller inte 
kravet på samlevnad utomlands (snabb 
anknytning/nyetablerad relation). 

Rättsläget
Se RCI 07/2012

Svensk praxis

Rätten till uppehållstillstånd för makar förutsätter att det 
föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap, varvid det 
föreligger en presumtion för tillstånd. Det ankommer på 
sökanden att styrka att ett giltigt äktenskap föreligger. 
Förhållandet ska vara vederbörligen styrkt genom skriftliga 
bevis för familjebandet, t.ex. vigselbevis (jfr MIG 2007:19). 
Den omständigheten att det i den svenska folkbokföringen 
finns en uppgift om att anknytningspersonen är gift med 
sökanden har inte ensamt tillmätts betydelse vid 
bedömningen av om det föreligger ett civilrättsligt giltigt 
äktenskap (jfr MIG 2008:18). 

Uppehållstillstånd får vidare enligt 5 kap. 3 a § första 
stycket 1 utlänningslagen ges till en utlänning som avser att 
ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en 
person som är bosatt eller som har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet 
framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att 
tillstånd ges (s.k. snabb anknytning). Dessa bestämmelser 
bygger inte på familjeåterföreningsdirektivet utan är 
fakultativa. Sökanden har att göra sannolikt att förhållandet 
framstår som seriöst (jfr MIG 2007:45 I och II). 

MiÖD konstaterar följande i sitt avgörande MIG 2011:11. 
Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd grundad 
på anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 
utlänningslagen, alternativt 5 kap. 3 a § första stycket 1 
samma lag, krävs att sökandens identitet är klarlagd när 
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han eller hon ansöker om uppehållstillstånd från hemlandet 
eller något annat land och det endast kan bli fråga om att 
bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. (Par som inte 
stadigvarande sammanbott utomlands)

MiÖD slår i domen fast att i anknytningsärenden där 
ansökan görs utifrån finns ett grundläggande krav som 
innebär att en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd 
måste klarlägga sin identitet. Det är emellertid inte 
nödvändigt att detta sker genom att personen visar pass. 
Även andra bevis för att klarlägga identiteten kan vara 
tillräckliga. 

Domstolen slår vidare fast att kraven på klarlagd identitet 
och pass ska prövas innan man går in på frågan om 
uppehållstillstånd.

MiÖD poängterar att den förvisso är medveten om de 
problem att styrka sin identitet som finns för sökande från 
bl.a. Somalia men menar att rättstillämparen saknar 
möjlighet att för en viss grupp av sökande medge generella 
undantag från kraven på klarlagd identitet och pass.

MiÖD utvecklar sin praxis i ett annat avgörande och 
konstaterar följande (MIG 2012:1). I anknytningsärenden 
gäller som huvudregel enligt praxis att den sökandes 
identitet ska vara klarlagd. Beviskravet syftar bl.a. till att ta 
tillvara samhällets intresse av att motverka olaglig 
invandring och människohandel samt att förebygga alla 
typer av hot mot medlemsstaternas inre säkerhet, allmänna 
ordning, folkhälsa och internationella förbindelser. Mot 
dessa samhällsintressen ska dock vägas utlänningens i 
såväl internationell som inhemsk rätt erkända intresse av 
familjeåterförening och att kunna utöva familjeliv. Vid 
avvägningen, i det enskilda fallet, bör en 
proportionalitetsbedömning göras.

Europadomstolens praxis angående rätten till familjeliv
Viss vägledning kan hämtas från Europadomstolens för 
Mänskliga Rättigheter praxis i mål gällande artikel 8 i 
Europakonventionen. 

Domstolen konstaterar alltid inledningsvis att varje stat har 
rätt att
bestämma utländska medborgares rätt till vistelse och 
bosättning i landet. I



26 
(33)

rättsfallet Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United 
Kingdom, dom
den 28 maj 1985 (App. No. 9214/80; 9473/81; 9474/81) 
anför
Europadomstolen bl.a. följande. Rätten för en utlänning att 
resa in i och bosätta sig i ett land garanteras inte av 
konventionen. Eftersom de sökande inte visat att det fanns 
hinder för dem att bilda ett familjeliv i deras tidigare 
hemländer eller deras makars hemländer och de vid 
äktenskapets ingående borde ha känt till Storbritanniens 
skärpta invandringsregler så har det inte fattats något 
beslut som strider mot rätten till ett familjeliv. 

I rättsfallen Darren Omoregie v Norway och Grigorian v 
Sweden, dom den 31 juli 2008 (App.no. 265/07) har 
Europadomstolen konstaterat att familjelivet tillkom vid en 
tid när parterna kände till att det var osäkert, pga. ena 
partens migrationsstatus, om familjelivet i medlemsstaten 
skulle kunna upprätthållas. Eftersom parterna varit 
medvetna eller borde ha varit medvetna om att deras 
familjeliv var osäkert i den stat de befinner sig har de inte 
haft fog för att planera för ett familjeliv i denna stat. Ett 
barns födelse ändrar inte detta förhållande. 

I rättsfallen Gúl v. Switzerland, dom från den 22 januari 
1996 (Doc.no.
53/1995/559/645) och Ahmut v. the Netherlands. dom den 
26 oktober 1996,
(App.no. 21702/93) lägger Europadomstolen dessutom 
förhållandevis stor
vikt vid om den enskilde själv orsakat familjesplittringen 
och om det funnits
skäl för det som hänger på den enskilde eller på 
omständigheter som
han/hon inte kan påverka. Domstolen har använt samma 
princip för att godkänna en överföring av två asylsökande 
makar med barn till olika länder (Grigorian and others v 
Sweden dom den 5 juli 2007 (App.no.17575/06)). Domstolen 
skriver, att makarna kommer från olika länder är ostridigt. 
De utvisningsbeslut de erhållit förbjuder inte makarna att 
resa till samma land.
Det är upp till makarna att införskaffa tillräckliga 
handlingar och bevis på
sitt förhållande för att kunna ansöka om uppehållstillstånd i 
varandras
länder. Då de inte gjort det kan svenska myndigheters 
beslut att utvisa ena
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maken till Armenien och den andra maken och barnen till 
Azerbajdzjan inte
strida mot artikel 8 i Europakonventionen. Detta kan också 
jämställas med
domstolens resonemang när det gällde utvisningen av en 
familj (Cruz Varas
and Others v. Sweden, dom från den 20 mars 1991) där 
kvinnan och barnet
gick under jorden och mannen utvisades ensam. Eftersom 
den tillfälliga
separationen berodde på familjens eget agerande och det 
inte fanns hinder
för dem att återförenas i Chile begick Sverige inget brott 
mot artikel 8 när
mannen verkställdes ensam till Chile.

Ahmut v the Netherlands, dom den 26 oktober 1996, 
(App.no. 21702/93) Målet gäller en marockansk man som 
lämnar hustru och barn kvar i Marocko och flyttar själv till 
Nederländerna, där han gifter om sig. Efter ett antal år 
söker sonen uppehållstillstånd och åberopar anknytningen 
till fadern. Europadomstolen anger först de tre principerna: 
Statens skyldighet att ta emot släktingar till invandrade 
personer varierar beroende på personliga omständigheter 
och allmänna intressen. Genom väletablerad internationell 
lag och som avtalspart i konventioner har varje stat rätt att 
kontrollera inflyttningen till sitt territorium. Artikel 8 kan 
inte användas för att tvinga en stat till en allmän skyldighet 
att respektera personers val av land för sitt familjeliv eller 
för att tvinga staten att tillåta familjeåterförening på sitt 
territorium. I detta fall beror familjeseparationen på 
faderns medvetna val att bosätta sig i Nederländerna 
istället för i Marocko. Fadern har alla möjligheter att 
besöka sin son så ofta han kan i Marocko och han har också 
möjlighet att åter bosätta sig i landet.

Migrationsdomstolarnas praxis (några representativa 
exempel, kärnfamilj)
UM 4320-12 (2012-07-31) Stockholm
Kvinna och minderårigt barn från Somalia ansöker på 
anknytning till uppgiven make/fader som är 
skyddsbehövande i Sverige. MD avslår yrkandet om 
återförvisning för DNA utredning och överklagandet i 
övrigt. MD bedömer följande. 

Det är den sökande som har bevisbördan och ska visa att 
förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda. Enligt 5 
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kap. 3 § första stycket 1 UtlL ska, om inte annat följer av 5 
kap. 17-17 b §§ UtlL, uppehållstillstånd ges till en utlänning 
som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som 
har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Dottern har, i likhet med sin mor, yrkat att målet ska 
återförvisas till Migrationsverket för genomförande av en 
DNA-utredning. Migrationsdomstolen konstaterar 
inledningsvis att DNA-analysen i förevarande fall skulle 
utföras i syfte att utreda ställföreträdarskapet och inte den 
åberopade anknytningen. Redan på den grunden brister det 
således i förutsättningarna. Därutöver kan konstateras att en 
DNA-analys enligt 13 kap. 15 § tredje stycket kräver samtycke 
för att kunna genomföras. Eftersom dottern är minderårig 
krävs samtycke från hennes legala ställföreträdare vilket det 
inte är visat vem som är. Mot bakgrund av detta finner 
migrationsdomstolen att yrkandet om återförvisning och DNA-
utredning ska avslås.

I prövningen hos Migrationsverket har sökanden 
uppmanats att komma in med handlingar som visar 
vem som är barnets ställföreträdare. 
Migrationsdomstolen kan härvid konstatera att de 
handlingar som har inkommit inte kan anses styrka 
vare sig föräldraskapet eller ställföreträdarskapet. 

Då inte ens föräldraskapet kan anses konstaterat och då de 
inte heller på annat sätt har visat att de är behöriga att 
företräda dottern konstaterar migrationsdomstolen att 
Migrationsverket har haft fog för sitt beslut att avvisa dotterns 
ansökan. Överklagandet beträffande henne ska därför avslås.

UM 4789-12 (2012-07-23) Stockholm
Kvinna med tre minderåriga barn ansöker på anknytning till 
uppgiven make/far. MD avslår yrkandet om DNA och 
överklagandet i övrigt. MiÖD beviljar inte 
prövningstillstånd. MD bedömer följande.

I fall där en förälder till ett barn söker uppehållstillstånd på 
grund av anknytning till den andre föräldern och föräldraskapet 
är visat samt föräldrarna levt i hushållsgemenskap innan 
anknytningspersonen kom till Sverige, kan det finnas skäl att inte 
ställa så höga beviskrav vad gäller identiteten som huvudregeln 
innebär. Föräldraskapet kan visas genom resultat av redan 
utförd DNA-analys i kombination med samstämmiga uppgifter 
från familjemedlemmarna avseende familjeförhållandena. Det 
saknas emellertid grund för det allmänna att förordna om DNA-
analys för att utreda identitetsfrågan (MIG 2012:1). Eftersom 
föräldraskapet i förevarande mål inte kan anses visat, har det 
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inte framkommit skäl att göra undantag från kravet på styrkt 
identitet.  Med hänsyn härtill ska kvinnans överklagande avslås 
redan på den grunden att hon inte klarlagt sin identitet.

Beträffande barnen: Bestämmelsen i 13 kap. 15 § 
utlänningslagen om DNA-analys är endast tillämplig om det 
gäller att utröna om en som grund för uppehållstillstånd 
åberopad anknytning föreligger. Det finns inte i utlämningslagen 
någon annan grund för det allmänna att förordna om sådan 
analys (MIG 2012:1). Det saknas således grund for domstolen att 
förordna om DNA-analys för att utreda frågan om vem som är 
legal ställföreträdare för barn. Begäran härom ska därför avslås. 
Migrationsverket har – mot bakgrund av att ställföreträdarskap 
ej är visat – haft fog för att avvisa barnens talan.

UM 1533-12 (2012-09-27) Göteborg 
Man ansöker på anknytning till uppgiven maka i Sverige 
(gemensamt barn men inte hushållsgemenskap i 
hemlandet). MD återförvisar målet för prövning av frågan 
om anknytning. MD bedömer följande.

Migrationsdomstolen konstaterar att det inte finns något 
generellt krav på styrkt identitet för personer som kan komma 
i fråga för permanent uppehållstillstånd (jfr MIG 2012:1). 
Utifrån omständigheterna i det aktuella fallet, och med hänsyn 
till sökandes anknytning till hans barn som är bosatt i Sverige, 
skulle ett permanent uppehållstillstånd kunna komma ifråga 
med stöd av regleringen i 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 UtlL. 
Såvitt migrationsdomstolen kan bedöma saknas det bärande 
skäl för att inte tillämpa en bevislättnad med avseende på 
sökandens identitet i ett sådant fall. Migrationsverket har 
därför inte haft fog för att avslå ansökan om uppehållstillstånd 
på de av verket anförda skälen.
Exempel på övriga fall, inte kärnfamilj
UM 2374-12 (2012-07-03) Göteborg
Kvinna med minderåriga barn ansöker på man/make som 
uppges ha adopterat hennes barn. Skäl finns inte att göra 
undantag från kravet på klarlagd identitet.

UM 9884-11 (2012-08-10) Stockholm
Minderåriga barn från Eritrea har inte visat att 
anknytningspersonen är deras legala ställföreträdare. 
Ansökningarna avvisas.

UM 3903-12 (2012-08-31) Malmö
Minderåriga barn ansöker på anknytning till uppgiven 
bror/systerbarn/kusin. 



30 
(33)

Frågan i aktuellt mål gäller om en myndighet, i detta fall 
Migrationsverket, har rätt att avvisa en underårigs begäran 
om en förmån enbart på den grunden att denne inte kan 
visa vem som är dess legala ställföreträdare.

Migrationsdomstolen anser att det inte är rätt att ställa 
krav på att en uppgiven ställföreträdare ska visa sin 
behörighet för att en ansökan om uppehållstillstånd 
avseende ett barn ska tas upp till sakprövning av 
Migrationsverket. MD undanröjer de överklagade besluten 
och visar målet åter till verket för prövning i sak.
 
UM 6697-12 (2012-10-08) Stockholm
Flicka från Etiopien ansöker till sin mor och vill omfattas av 
bevislättnad. Hon hinner fylla 18 vid prövningstillfället. 
Omfattas inte av bevislättnad. MD avslår överklagandet.

UM 5667-12 (2012-10-10) Stockholm
Kvinna och minderårigt barn från Afghanistan ansöker på 
anknytning till vuxet barn/syskon. MD avslår yrkandet om 
DNA och överklagandet i övrigt. Kvinnan omfattas inte av 
bevislättnad och barnet har inte legalt ställföreträdare.

UM 6127-11 (2012-11-14) Göteborg
Kvinna ansöker till sin vuxne son och yrkar DNA. MD avslår 
överklagandet. Hon omfattas inte av bevislättnad.

UM 6126-11 (2012-11-14) Göteborg
Man (fyllt 18) ansöker på uppgiven bror. Den kategorin 
omfattas inte av bevislättnad. MD avslår.

Migrationsverkets rutiner

Enbart vuxna omfattas inte av bevislättnad. Krävs att 
identiteten är klarlagd.

Snabba anknytningar med gemensamt barn omfattas inte 
av bevislättnad. När det är ett nyetablerat förhållande och 
parterna har fått ett gemensamt barn nekas 
familjeåterförening eftersom föräldrarna inte har 
sammanlevt utomlands. 
Etablerade familjer med gemensamt barn omfattas av 
bevislättnad om båda föräldrarna och barnet sammanlevt 
utomlands.

När det är en etablerad relation där de vuxna sammanlevt 
utomlands, men det gemensamma barnet fötts efter det att 



31 
(33)

den ene föräldern lämnat familjen nekas familjeåterförening 
eftersom båda föräldrarna och barnet inte har sammanlevt 
utomlands. Oavsett om anknytningspersonen är i Sverige av 
asylskäl eller av andra skäl än asyl. Om den 
tillståndssökande föräldern i dessa fall medger att det 
gemensamma barnet ensamt beviljas tillstånd, kan barnets 
ansökan beviljas. Annars nekas både förälder och barn 
familjeåterförening.

Kravet på att familjen sammanlevt utomlands är föremål för 
olika tolkningar. 

Kravet kan förstås som att endast en kortare period av 
sammanlevnad (mindre än 2 år) inte innebär att familjen är 
att anse som etablerad och därmed kan komma i åtnjutande 
av en möjlig bevislättnad. 

Även den omständigheten att det gått lång tid sedan 
sammanlevnaden upphörde kan innebära att en familj inte 
bedöms som etablerad. 

Sammanfattande synpunkter
Efter en genomgång av MD:s avgöranden kan följande 
slutsatser dras om migrationsdomstolarnas inställning.

- Enligt huvudregeln krävs klarlagd identitet när 
ansökan ges in före inresan.

- Enbart vuxna omfattas inte av den bevislättnad MiÖD 
i MIG 2012:1 syftar på.

- Andra anhöriga än kärnfamilj omfattas inte av 
bevislättnad (jfr MIG 2012:1).

- Migrationsdomstolarna bedömer frågan om krav på 
ställföreträdarskap olika. Några har en strängare 
praxis och avvisar ansökan p.g.a. att legal 
ställföreträdare saknas medan andra anser att det 
inte ska finnas krav på legalt ställföreträdarskap i de 
fall det är svårt att styrka id.

- Vad gäller kravet på samlevnad utomlands gör 
domstolarna olika bedömningar. I ett fall från 
Göteborg ansåg domstolen att DNA ska göras trots att 
paret inte sammanlevt utomlands och det var fråga 
om ny relation med uppgivet gemensamt barn. I ett 
annat fall från Stockholm avslog MD kvinnans 
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ansökan med hänsyn till att syftet med DNA 
bestämmelsen inte är att fastställa identitet. 
Anknytningspersonen var skyddsbehövande i Sverige. 
Barnets ansökan avvisades då samtycke till DNA 
saknades (inga godtagbara handlingar som styrkte id 
och som visade vem som är behörig att ge samtycke 
till DNA).

_______________________________

Utifrån de regler och praxis som för närvarande finns och 
fram tills MiÖD utvecklar sin praxis/eventuell ny 
lagstiftning, kan följande konstateras.

1- Snabba anknytningar omfattas inte av bevislättnad, 
även om det finns gemensamt barn och trots att 
anknytningspersonen har skyddsbehövande status i 
Sverige. 

För att omfattas av bevislättnad bör det finns fortsatt 
krav på hushållsgemenskap utomlands/i hemlandet 
(MIG 2011:11, MIG 2012:1, jfr även 
Europadomstolens praxis om familjeliv).

I förarbetena till utlänningslagen har fastställts att 
makarna ska stadigvarande sammanlevt utomlands 
för att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna 
komma ifråga (prop. 2005/06:72 samt MIG 2009:28). 
Med snabba anknytningar avses äktenskap eller 
samboförhållanden där makarna eller samborna inte 
stadigvarande sammanbott utomlands och 
förhållanden där parterna har för avsikt att ingå 
äktenskap eller inleda ett samboförhållande i Sverige. 

Att makarna ska ha bott tillsammans utomlands i 
minst två år har aldrig prövats av MiÖD. I avvaktan 
på praxis anses två års samlevnad utomlands (vid en 
jämförelse med längden på den uppskjutna 
invandringsprövningen i Sverige, jfr 5 kap. 16 § andra 
stycket) rimligt. Det finns dock situationer där kortare 
tid samlevnad utomlands än två år bör godtas. En 
avvägning får göras i det enskilda fallet. Vid 
avvägningen bör särskilt beaktas att det finns 
gemensamt barn.

De ärenden där det har gått lång tid sedan 
sammanlevnaden upphörde kan ibland innebära att 
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en familj inte bedöms som etablerad. De ärendena 
kräver en djupare utredning. En bedömning ska då 
göras av om familjeliv ändå förelegat under den tid 
paret levt åtskilda. Relevant i sammanhanget är 
anledningen till varför paret levt åtskilda och om det 
under den tiden funnits avsikt att leva som en familj.

2- Etablerade familjer där båda föräldrarna inte har 
sammanbott med barnet utomlands omfattas inte av 
bevislättnad, varken de fall där anknytningspersonen 
är i Sverige av asylskäl eller de fall där 
anknytningspersonen är här av andra skäl än asyl.

MiÖD har i MIG 2011:11 ansett att det krävs att 
sökandens identitet är ”klarlagd” när en vuxen person 
ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till en 
annan vuxen – i vart fall när det blir fråga om ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd.

I MIG 2012:1 anger MiÖD följande. I de fall där en 
förälder till ett barn söker uppehållstillstånd på 
anknytning till den andra föräldern och de båda 
föräldrarna har levt tillsammans i hushållsgemenskap 
innan anknytningspersonen kom till Sverige bör en 
individuell bedömning göras. Denna bör avse bl.a. 
frågan om det kan anses proportionerligt att ställa ett 
högt beviskrav mot bakgrund av de motstående 
intressenas tyngd.

Det förekommer fall där föräldrarna har haft 
hushållsgemenskap utomlands och barn föds efter att 
anknytningspersonen kom till Sverige, dvs. en 
etablerad familj där barnet inte har haft 
hushållsgemenskap med båda föräldrarna. Med 
hänsyn till de konsekvenser det kan få för den 
enskilde, bör det lämpligen inte krävas att det 
gemensamma barnet ska ha sammanbott med båda 
föräldrarna utomlands, i vart fall när 
anknytningspersonen är skyddsbehövande och inte 
har möjlighet att återförenas i hemlandet.
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