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Förkortningar 
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EDAL  European Database for Asylum Law 
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UNHCR UN High Commissioner for Refugees 
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1 Inledning 
 

Sent under 2015 presenterade Regeringen en plan för att kraftigt begränsa antalet asylsökande 

som sökte sig till Sverige. Planen innefattade en omfattande begränsning av gällande 

bestämmelser om rätten till uppehållstillstånd, asylsökande personer skulle endast kunna få 

uppehållstillstånd om de kunde bedömas uppnå status som flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. Dessutom skulle den äldre ordningen av tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) 

återinföras som huvudregel, ensamkommande barn skulle genomgå medicinsk 

åldersbedömning och kraftiga begränsningar av möjligheterna till familjeåterförening införs. 

Allt i syfte att hjälpa Sveriges mottagningssystem att återhämta sig från en kraftig 

flyktingström, och för att de stränga lagförändringarna ska uppmuntra skyddsbehövande att 

söka sig till andra EU-länder.1  

 

Att få flyktingstatus innebär att man uppnår kriterierna för FN:s flyktingkonvention.2 De som 

får flyktingstatus i Sverige under den nya lagen får därför ett TUT som räcker i tre år, det följer 

av 5 § 1 st. i Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige (härefter hänvisad som ”den tillfälliga lagen” eller ”TL” i förkortning). De som 

bedöms som alternativt skyddsbehövande får TUT som gäller i tretton månader (5 § 2 st. TL). 

Flyktingar är också de enda som kommer få rätt till familjeåterförening i kategorin 

skyddsbehövande (6–7 §§ TL), detta i enlighet med de strängaste minimikrav som EU:s 

lagstiftning tillåter.3 

 

Den nya tillfälliga lagen möts av hård kritik, nästan samtliga av de tillfrågade remissinstanserna 

pekade på avgörande brister, såsom avsaknaden av de nya bestämmelsernas relation till 

grundläggande rättigheter. 4  Även om förändringarna var i syfte att begränsa Sveriges 

flyktingmottagande så infördes det alltjämt förändringar som också påverkade 

familjeåterförening för en bredare grupp. Sedan 2010 har vi ett försörjningskrav vid 

anhöriginvandring, som innebär att den som bor i Sverige (anknytningspersonen) innan 

                                                 
1 Regeringens första pressmeddelande avseende förändringarna, publ. 24 november 2015 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-

flyktingmottagande [hämtad 2017-01-05] 
2Art. 1 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) 
3 Prop. 2015/16:174 s 39 
4 Lycke, Ebba ”Hård kritik mot regeringens lagförslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd” 2016-06-21 

https://www.migrationsinfo.se/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/ 

[hämtad 2017-01-07] 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
https://www.migrationsinfo.se/hard-kritik-mot-regeringens-lagforslag-om-tidsbegransade-uppehallstillstand/
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beviljande måste visa att de kan försörja sig själv och har en lämplig bostad för sig och den 

anhörige (5 kap. 3 b § 1 st. Utl.). I den nya tillfälliga lagen har detta krav utökats till ett högre 

krav om försörjning, anknytningspersonen måste nu både kunna försörja sig själv och de 

anländande familjemedlemmarna (9 § TL). Villkor och krav för självförsörjning innan 

familjeåterförening är inte ovanligt i det europeiska rättsliga landskapet.5 Men till vilken grad 

är dylika krav att anses som proportionerliga, särskilt med hänsyn till att det finns 

grundläggande folkrättsliga bestämmelser som erkänner varje människas rätt till familjeliv? 

 

1.1 Syfte  

 

Uppsatsen kommer att behandla en vald del av de tillfälliga förändringarna av uppehållstillstånd 

på grund av anknytning (s k anhöriginvandring) i den tillfälliga lagen. 

 

Syftet är att med hänsyn till proportionalitetsprincipen analysera det nya förändrade 

försörjningskravet, 9–10§§ i den tillfälliga lagen, med särskild hänsyn tagen till internationella 

åtaganden om rätten till familjeliv. I syftet ingår också att undersöka och analysera 

försörjningskravets syfte inom svensk lagstiftning, dess bakomliggande motiv till förändringen 

och eventuella konsekvenser.  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Det finns en slags säkerhetsventil för uppehållstillstånd på grund av anknytning i 13 § i den 

tillfälliga lagen, vilket i teorin skulle kunna kringgå försörjningskravet. Paragrafens utformning 

baseras på att prövande instans finner att ett konventionsåtagande skall gå före den tillfälliga 

lagens tillämpning, ett förfarande som i undantagsfall ska kunna möjliggöra en 

familjeåterförening efter en individuell prövning.6 Uppsatsens huvudsakliga syfte innefattar 

inte en bedömning eller vidare utredning om beslut kan strida mot ett konventionsåtagande, en 

sådan utredning är ett omfattande arbete som lätt skulle kunna dubbla uppsatsen omfång. 

Däremot är 13 § betydelse för rätten till en individuell prövning något som har beaktats i denna 

uppsats. 

                                                 
5 Strasser, Elisabeth & Kraler, Albert & Bonjour, Saskia & Bilger, Veronika “Doing family Responses to the 

constructions of ‘the migrant family’ across Europe” The History of the Family, 14:2, (2009, s165-176) s166-

167 
6 Prop. 2015/16:174 s54-55 
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1.3 Metod och material 

 

Uppsatsen utgår från en rättsvetenskaplig metod. Den rättsdogmatiska metoden är kanske den 

som är vanligast för den praktiserande svenska juristen, där rättsdogmatiken fastställer gällande 

rätt.7 Därtill följer att det finns en normativ rättskällelära som förutom lagtexten, dess förarbeten 

och närmast relevanta rättspraxis också kan innehålla doktrin. 8  Användningen av en 

rättsvetenskaplig metod ska inte ses som ett förringande av rättsdogmatisk metod, utan som ett 

komplement för att på ett bredare sätt beskriva rätten.9  

 

I det här arbetet har det inte heller gjorts några förändringar av hierarkin i rättskälleläran, men 

förutom de traditionella rättskällorna har uppsatsen också tagit hänsyn till andra källor såsom t 

ex statliga offentliga utredningar, forskning med mer samhällsvetenskaplig inriktning, rapporter 

från NGO:s etc. Svensson beskrev att ett av grundantagandena i rättsvetenskapen är att rätten 

har normerande verkan, alltså att den har en betydelse för vår uppfattning om vårt samhälle. 

Därmed kan man inte uteslutande titta på gällande rätt i ett vakuum av de relevanta rättskällorna 

utan också vara villig att reflektera vidare över rättens konsekvenser på ett bredare spektrum.10 

Därför har jag gjort valet att även ta med källor som inte är uttryckliga rättskällor, inte för att 

de har mer rättslig relevans utan därför att de ofta kan ge ett bredare perspektiv på rätten och 

dess verkningar. 

 

En svensk rättsvetenskaplig metod är dock inte tillräcklig för att behandla EU:s rättskällor. En 

EU-rättslig metod är skild på många sätt från en svensk juridisk metod, en av de största 

skillnaderna är EU-rättens ändamålsorienterade grundsyn, där primärrätten (de grundläggande 

fördragen) måste tolkas utifrån sitt syfte och sammanhang. EU-rättens prejudikat är också långt 

mer essentiella för rättstillämpningen än i svensk rätt.11 Direktiv är sekundärrätt men är likväl 

bindande rättsakter (i förhållande till det resultat som ska uppnås) för EU:s medlemmar.12 En 

beskrivning av direktivens funktion är att främja utvecklingen av den inre marknadens ekonomi 

genom att försöka harmonisera vissa delar av medlemsstaternas lagstiftning. Direktiven kan 

vara direkt tillämpbara vertikalt, mellan stat och person, dock först efter att fristen för 

                                                 
7 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria Genusrättsvetenskap (2009) s91-92  
8 A.a. s93 
9 A.a. s97 jfr Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (2007) s39 
10 Svensson, Eva-Maria i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära (2013) s280 
11 Hettne, Jacob & Otken Eriksson, Ida EU-rättslig metod (2011) s36-37 
12 A.a. s42 jfr FEUF art 288 
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genomförandet av direktivet gått ut. Dock så måste hänsyn tas till att direktiv kan vara skrivna 

i detalj eller mer principiell form, tolkningen av om en stat införlivat det på ett korrekt sätt kan 

därför bli komplicerat.13  I min bearbetning av det material som rör den EU-rättsliga regleringen 

har jag främst litat till EU-domstolens praxis i samråd med ordalydelsen av 

familjeåterföreningsdirektivet och dess ingress.14   

 

Urvalet av internationella åtaganden om rätten till familjeliv har framförallt gjorts med hänsyn 

till vilka åtaganden som kan ha starkast anknytning till EU-rätten och relevans för uppsatsens 

syfte. Vägledning av vilka internationella åtaganden som kan påverkas av ett försörjningskrav 

hämtades inledningsvis från SOU 2008:114, under arbetets gång har källorna utvidgats med 

hänsyn till bl. a remissinstansers utlåtanden ur den tillfälliga lagens proposition, UNHCR:s 

vägledande uttalanden och EU-domstolens praxis. 

 

För att bättre förstå ett försörjningskravs effekter och konsekvenser så har jag använt mig av 

vidare källor såsom statistik och forskning från övriga Europa, det är framförallt i detta 

avseende som källor utöver faktiska rättskällor använts. För denna del av arbetet har jag varit 

noga med att undersöka att de rapporter och andra verk jag refererar till kommer från 

krediterade källor eller är publicerade i fackgranskade tidskrifter.15 Vissa av de referenser som 

använts har tydliga komparativa utgångspunkter, den här uppsatsen är dock inte ute efter ett 

komparativt angrepp utan de källorna är ämnade för att ge det svenska försörjningskravets 

omfattning och syften ett sammanhang.  

 

I urvalet av rättspraxis från Europadomstolen så var min utgångspunkt Danelius, som hänvisade 

till Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien för Europadomstolens generella mer 

avvaktande kommentarer angående familjeåterförening. 16  Urvalet vidgades i fråga om 

flyktningars särskilda ställning med vägledning av MIG 2016:13, för att också innefatta 

Europadomstolens mål Mugenzi mot Frankrike och Tanda-Muzinga mot Frankrike. Uppsatsen 

tar dock endast upp en sammanfattning av målet Mugenzi mot Frankrike då jag inte kunnat hitta 

ett referat på engelska eller svenska, endast på rättegångsspråket franska. Jag använder mig av 

                                                 
13 A.a. s178, s182, s184-185 
14 Generellt har jag också hämtat vägledning till urval och värderingar av rättskällor ur kapitel 7 i Bernitz, Ulf & 

Kjellgren, Anders Europarättens grunder (2014) 
15 Se också Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (2007) s34 
16 Danelius, Hans Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015) s425-427 
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en sammanfattning som återfinns på European Database for Asylum Law (EDAL) som jag 

bedömer vara en trovärdig källa för att kunna hänvisa till de bredare slutsatserna i domen.17 

 

Användandet av svensk rättspraxis har varit ytterst begränsat, det finns bara ett vägledande mål 

från Migrationsöverdomstolen som rör försörjningskrav, kanske därför att frågan inte varit 

komplicerad för sökande eller Migrationsverket tidigare på grund av de många undantag som 

det första försörjningskravet hade. 18  MIG 2016:13 gav mig visserligen vägledning till 

Europadomstolens nyare praxis angående familjeåterförening, men domens faktiska 

omständigheter och utslag är irrelevanta för uppsatsens syfte. 

 

1.3.1 Begreppsförklaring – Proportionalitetsprincipen 

 

Proportionalitetsprincipens grundläggande innebörd är att en handling inte ska gå utöver det 

som är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Bedömningen av proportionalitet måste därför ta 

hänsyn till lämpligheten; huruvida handlingen uppnår det övergripande syftet. Därtill måste 

nödvändigheten av handlingen avgöras vilket blir en avvägning av de intressena som påverkas 

av handlingen.19 Bernitz och Kjellgren exemplifierar ett proportionalitetstest i tre delar:  

 

1. ” Är åtgärden ägnad att tillgodose (det legitima ändamålet)?”  

2. ”Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre inskränkande 

alternativ?” 

3. ”Står åtgärden och dess konsekvenser i rimlig proportion till den skada eller andra 

negativa effekter som åtgärden kan förorsaka för de berörda?”.20  

 

Den tredelade bedömningen är också den bedömning som kommer användas i denna uppsats. 

  

Valet att använda proportionalitetsprincipen inspirerades av att den åtstramning vi nu ser av 

asylpolitiken gjorts med hänsyn till EU-rättens minimumkrav. I Sverige så är det inte vedertaget 

att rättsprinciper har en stor inverkan på lagstiftningstolkning, snarare ser domstolen till 

                                                 
17 EDAL Summary of  ECtHR – Mugenzi v. France, Application No. 52701/09 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%E2%80%93-mugenzi-v-france-application-no-5270109 

[hämtad 2017-03-09] 
18 Målet MIG 2011:16 behandlas kort i avsnitt 2.1 
19 Tridimas, Takis i Ellis, Evelyn (red.) The principle of proportionality in the Laws of Europe (1999) s68 
20 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders Europarättens grunder (2014) Citerat från s158 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%E2%80%93-mugenzi-v-france-application-no-5270109
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förarbeten för att förstå lagstiftarens mening. Inom EU-rätten är dock förhållandet annorlunda, 

vissa allmänna rättsprinciper kompletterar och tolkar primärrättens mening genom EU-

domstolens behandling.21 Inom unionsrätten har principen främst åberopats i bedömningar av 

olika begränsningar av den fria rörligheten på den inre marknaden. Däremot har principen också 

en viktig roll som rättssäkerhetsprincip i fråga om att tillgodose de grundläggande fri- och 

rättigheterna. EU-domstolen har angående det senare främst inspirerats av Europadomstolens 

praxis.22 Proportionalitetsprincipen finns även uttryckt i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, artikel 52.1.23 Reichel beskriver att rättsprinciper fyller tre viktiga 

funktioner i EU-rätten. De fyller de ”hål” som primärrätten lämnar, de tolkar innebörden samt 

prövar sekundärrättens legitimitet.24 

 

Pirker har skrivit utförligt om proportionalitetsprincipens egenskaper som analysverktyg i olika 

rättssystem, däribland Europadomstolen och EU-domstolen. Vid en applicering av 

proportionalitetsprincipen har Pirker identifierat vissa riktlinjer. En identifiering av det 

”legitima ändamålet” kan göras med hänvisning till t ex ett allmänt intresse, men det är också 

viktigt att identifiera vad som påverkas av den åtgärd som införs, dvs vilka positiva eller 

negativa rättigheter som tillerkänns i jakten på det legitima ändamålet.25 Pirker påpekar dock 

att ett allmänt intresse måste argumenteras för på så sätt att modellen för det allmänna intresset 

blir tydligt och konkret, t ex om det är en majoritet av allmänheten som önskar en förändring 

eller om det finns ett slags kollektivt intresse i att förändra samhället (Pirker definierar det 

senare som en frågeställning om vilket slags samhälle folket vill bo i).26 

 

Angående en åtgärds lämplighet ingår det att i bedömningen ta hänsyn till åtgärdens 

tillgodoseende av det legitima ändamålet, i förlängningen blir detta en bedömning av åtgärdens 

möjligheter att nå resultatet. Lämpligheten har dock en avgörande nackdel i att den gärna ser 

till om den uppfyller det legitima ändamålet, men inte om den är olämplig i förhållande till de 

konkurrerande intressena. Pirker argumenterar särskilt för att en bedömning av lämpligheten 

måste ta hänsyn till sådana konsekvenser i fråga om bevisbörda: Om en regel införs till fördel 

för det allmänna intresset bör därför undantagen till regeln inte regleras med en sådan 

                                                 
21 Hettne, Jacob & Otken Eriksson, Ida EU-rättslig metod (2011) s44-45 
22 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders Europarättens grunder (2014) s159 
23 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna EUT C 202, 7.6.2016, s. 389–405 
24 Reichel, Jane i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära (2013) s126 
25 Pirker, Benedikt, Proportionality analysis and models of judicial review: a theoretical and comparative study 

(2013) s16 
26 A.a. s23-24 
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bevisbörda att det blir svårt för den som vill åberopa undantaget att producera tillräckliga 

bevis.27 

 

Nödvändigheten av en åtgärd kräver en närmare konsekvensanalys än lämpligheten: En 

nödvändighetsbedömning ska kunna identifiera om det finns ett mindre inskränkande alternativ 

som uppfyller det legitima ändamålet samtidigt som det inte kränker ett konkurrerande intresse 

i lika stor utsträckning. Den har också en striktare syn på bedömningen av åtgärdens möjligheter 

till resultat.28 I min analys har jag beaktat Pirkers riktlinjer för bedömningen av vad som är 

legitimt och nödvändigt. 

 

I fråga om själva proportionalitetsavvägningens kärna, det tredje och sista steget, beaktar jag 

Baraks åsikter om proportionalitetens vikt som verktyg för en bedömning av lagstiftning som 

begränsar grundläggande rättigheter. Barak menar särskilt att man i en bedömning måste kunna 

ge rationella och välgrundade skäl till begränsningen av individers rättigheter. Detta i ett led att 

kontinuerligt främja en kritisk granskning av lagstiftningens syfte, åtgärdernas struktur, 

nödvändigheten och balansen mellan det ”legitima” ändamålet kontra den grundläggande 

rättighet ändamålet begränsar.29 

 

1.4 Disposition 

 

I det första avsnittet finns en inledning som kortare beskriver uppsatsens problemområde. Sedan 

presenteras syfte och en beskrivning av metod och vilka material avvägningar som gjorts. Där 

definieras också vad proportionalitetsprincipen är och hur den kommer användas i uppsatsen. 

 

I den andra delen beskrivs försörjningskravets innebörd och syften i svensk rätt, genomgående 

från sitt införande till de nya förändringarna för att beskriva de svenska rättsliga 

förutsättningarna. Avsnittet behandlar i huvudsak utlänningslagen och den tillfälliga lagen, 

samt dess förarbeten. I svenska förarbeten har EU:s familjeåterföreningsdirektiv återkommit 

ofta som skäl till eller underlag för kravets omfattning, men jag har medvetet valt att lämna de 

mer djupgående undersökningarna av EU-rättens faktiska innebörd till ett senare eget avsnitt 

för att bättre särskilja vad som argumenterats utifrån det svenska lagstiftningsarbetet. 

                                                 
27 A.a. s27-28 
28 A.a. s29-30 
29 Barak, Aharon & Kalir, Doron, Proportionality: constitutional rights and their limitations (2012) s458-459 
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I det tredje avsnittet behandlas främst statistik och forskning kring försörjningskravs effekter 

allmänt, tanken är att ge en vidare inblick i vilka eventuella följder och konsekvenser ett skärpt 

försörjningskrav kan innebära.  

 

I det fjärde avsnittet behandlas de internationella åtagandena om rätten till familjeliv, med 

relevant praxis från Europadomstolen och EU-domstolen. 

 

I det femte avsnittet analyseras uppsatsens syftesfrågeställning och slutsatsen presenteras. 
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2 Försörjningskravet i svensk rätt 
 

Att processen om anhöriginvandring innehåller ett försörjningskrav är en relativt ny företeelse 

i Sverige. Utredningsarbetet angående ett införande av ett sådant krav påbörjades under år 2008, 

och infördes i april 2010 med 5 kap. 3 b § Utl. 30 . Den huvudsakliga anledningen till 

förändringen var att Regeringen såg en samhällsekonomisk fördel, ett försörjningskrav skulle 

främja en snabbare integration då den skulle motivera arbete. Mer precist så ansågs den långa 

vägen till arbetsmarknaden för nyanlända invandrare bidra till ökat utanförskap, i propositionen 

så identifierades ett antal faktorer som särskilt negativa för vägen till egenförsörjning. 31 

Ungefär samtidigt pågår också ett av Regeringen bredare arbete för att främja en snabbare 

etablering och integration. I propositionen är införandet av försörjningskrav därför motiverat 

som ytterligare en del i ett led av verktyg som kommer främja gruppen nyanlända invandrares 

väg till arbetslivet, kravet i sig ska motivera och de övriga etableringsinsatserna ska ge stöd in 

till arbetslivet.32 

 

2.1 Huvudregeln med många undantag 

 

Den bestämmelse som införs, 5 kap. 3 b § Utl., under 2010 ska tolkas som en huvudregel för 

de som vill få uppehållstillstånd genom anknytning. Anknytningspersonen som finns i Sverige 

måste ha tillräckliga medel att försörja sig själv, samt ha redo en lämplig bostad för sig själv 

och den person som ska invandra. Många remissinstanser ställer sig dock frågande till om syftet, 

att främja integrationen, är något man uppnår genom att införa kravet, de framför istället att 

sammanhållningen av familjen bör sättas i främsta rummet.33 Det som räknas som tillräcklig 

försörjning är inkomst som är regelbunden, och utgångspunkten är att den också är 

arbetsrelaterad. Dock görs ingen bedömning av den invandrande, det är bara 

anknytningspersonen som bedöms i förhållande till försörjning. En bostad som 

anknytningspersonen äger eller har ett varaktigt första-/ andrahandshyreskontrakt till och som 

är av lämplig storlek i förhållande till familjens storlek är tillräcklig för att den delen av kravet 

ska anses uppfyllt. Regeringen poängterar också att det inte är lämpligt att i detalj beskriva vad 

                                                 
30 SFS 2010:175 genom Prop. 2009/10:77 
31 Prop. 2009/10:77 s18-19 
32 De övriga etableringsinsatserna som de hänvisar till: ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd” (prop. 2009/10:60) 
33 Prop. 2009/10:77 s18-19 
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som ska anses som tillräcklig bostad eller inkomst, utan lämnar det öppet för att närmare 

definieras i förordning.34  

 

Propositionen utvecklar inte vidare vad som faller inom eller utom begreppet ”arbetsrelaterat”, 

eller vad det innebär att inte ha en inkomst som är arbetsrelaterad, dock så kommenteras det i 

den föregående utredningen (SOU 2008:114). Där resoneras att en arbetsrelaterad inkomst 

också kan vara inkomstrelaterade socialförsäkringar (som t ex inkomstrelaterad sjukpenning) 

men att t ex studiemedel normalt inte borde räknas som godtagbar.35 Ekonomiskt bistånd eller 

försörjningsstöd är inte godtagbart dels därför att sådant bistånd inte kan anses som varaktigt 

och dels inte anses vara tillräckligt hög ersättning för att anse att personen kan försörja sig själv 

(istället drar man paralleller till 7 kap. 5 § utsökningsbalken som lämplig nivå för 

självförsörjning).36 

 

I MIG 2011:16 är det en man som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning, detta eftersom hans fru inte kunnat visa för Migrationsverket att hon har en bostad 

under minst ett år framöver. Paret hade fått rätt i Migrationsdomstolen, som ansåg att 

boendekravet var uppfyllt då kvinnan hade ordnade ekonomiska förhållanden och ett kontrakt 

som visserligen skulle ta slut men som hon hade förnyat tidigare. Migrationsöverdomstolen 

skriver att man bör anse bostadskravet som uppfyllt om anknytningspersonen har en bostad 

med ett kontrakt som räcker åtminstone ett år framåt. Syftet med lagstiftningen är att trygga den 

sökandes och mottagande personens boendeförhållande under den första tiden i Sverige, 

eftersom ett tillfälligt tillstånd för den sökande alltid är åtminstone ett år bör därför 

bostadssituationen vara säkrad under den tiden. Däremot menade de, som i detta fall, att om 

bostadssituationen inte var säkrad så skulle det kunna göras en bedömning i det enskilda fallet 

om anknytningspersonen förmåga att framöver säkra boendesituationen. Det var framfört att 

kvinnan hade ett tidsbegränsat kontrakt, men att hon förnyat det med samma hyresvärd och att 

det därmed inte fanns anledning att tro att hon skulle förlora bostaden. Därmed skulle hon anses 

uppfylla bostadskravet.37  

 

                                                 
34 A.a. s20 
35 SOU 2008:114 s90 
36 A.a. s93-94 
37 MIG 2011:16 
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Försörjningskravet kommer dock att undantas för många grupper av sökande. De 

anknytningspersoner som är barn undantas, då det anses orimligt att ställa krav om 

egenförsörjning på ett barn. Anknytningspersoner som är medborgare i EU-/EES-land eller 

Schweiz undantas också, främst pga. särskilda regler kring uppehållsrätt och EU:s 

likabehandlingsprinciper.38  Flyktingar och kvotflyktingar undantas, Regeringen anser i detta 

skede inte att det finns skäl att göra skillnad på flyktingar som vill återförenas direkt efter sin 

ankomst till Sverige eller om det dröjer en längre tid innan en sådan ansökan kommer in.39 

Alternativt skyddsbehövande undantas eftersom Regeringen inte ser anledning att särbehandla 

denna grupp från flyktingar.40 De personer som bott med permanent uppehållstillstånd under 

mer än fyra år i Sverige men som fortfarande inte säkrat sin försörjning skall också undantas. 

Detta eftersom att ett försörjningskrav bör ha en yttre begränsning i sin tillämpning för att 

förhindra att kravet för alltid nekar en familjeåterförening.41 Även när sökanden är barn som 

vill återförenas med sin förälder ska kravet undantas. Det finns även möjlighet för den andra 

föräldern att ansöka tillsammans med barnet, detta för att minska ”orimliga konsekvenser” för 

barnfamiljer.42 

 

Slutligen undantas också försörjningskravet, helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. De 

omständigheter som ska beaktas är anknytningspersonen arbetsförmåga eller hälsotillstånd och 

eventuella nedsättningar av dessa. Bestämmelsen är formulerad med ”särskild” (istället för den 

tidigare utredningens förslag ”synnerligen”) för att lätt kunna fånga upp de personer som efter 

individuell prövning bör medges undantag från kravet men som inte faller in under de mer 

generella grupperna som redovisats ovan.43 

 

2.1.1 Eventuella konsekvenser som identifierades vid försörjningskravets 
första införande 

 

Införandet av försörjningskrav innefattade också ett utredningsarbete kring vilka eventuella 

konsekvenser som detta skulle innebära. Regeringens huvudsakliga uppfattning var att 

införandet skulle ge goda samhällsekonomiska effekter, främst genom ökade skatteintäkter från 

                                                 
38 Prop. 2009/10:77 s21 
39 A.a. s22 
40 A.a. s23 
41 A.a. s24 
42 A.a. s25 
43 A.a. s25-26 
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nya inkomster och minskat bidragsberoende.44 Några remissinstanser uttryckte dock att det 

fattades en mer djupgående analys av kravets införande ur ett jämställdhetsperspektiv, 

Regeringen ansåg dock att kravet skulle gynna både kvinnor och män. 45  I den tidigare 

utredningen gjordes dock en avvägning av försörjningskravets konsekvenser. I fråga om barns 

rättigheter och införandets påverkan argumenterades det att dylika krav kan förlänga 

separationen mellan barn och dess familj men att det samtidigt tryggade de ekonomiska- och 

bostadsrelaterade förhållanden som barnet anländer till.46 En avvägning måste därför göras med 

hänsyn till varje enskilt fall.47 

 

Angående de ekonomiska effekterna uttalade sig den äldre utredningen mer trevande än 

propositionen. Visserligen var syftet med införande att stimulera nyanlända att bosätta sig på 

platser med goda möjligheter till lämplig bostad och arbete, men effekterna av intäkter från 

minskat ekonomiskt bistånd beror helt på antagandet att detta förändrar beteendet hos de 

avsedda personerna. Vissa administrativa kostnader skulle öka, men utredningen uttryckte dock 

att i en blygsam förändring av ökad inkomst hos så lite som 1% av de som förväntades drabbas 

av kravet borde anses som en samhällsekonomisk vinst.48 

 

Jämställdhetseffekterna anses av utredningen vara ungefär i linje med Regeringens uppfattning 

i propositionen, både män och kvinnor gynnas av ett försörjningskrav. Den omständighet i 

vilken kvinnor ofta tjänar mindre än män har inte ansetts vara skäl att förändra kravet beroende 

på om anknytningspersonen är man eller kvinna. Däremot menar utredningen att en sådan 

bedömning bör aktualiseras i de fall ett försörjningskrav skulle kräva att anknytningspersonen 

har inkomst som också kan försörja den anländande anhörige.49 

 

2.2 Försörjningskravets förändring i den nya tillfälliga lagen 

 

Den tillfälliga lagen ska i huvudsak läsas tillsammans med den fortfarande giltiga 

utlänningslagen, med den tillfälliga lagen som tolkningsföreträde (1 § TL). Den nya 

bestämmelsen om försörjningskrav (9 § TL) ersätter den äldre (5 kap. 3 b § Utl.); ska 

                                                 
44 A.a. s29 
45 Ibid. 
46 SOU 2008:114 s108 
47 A.a. s109-110 
48 A.a. s111-113 – Utredningen presenterar ett förenklat räkneexempel som visar att den ökade inkomsten hos de 

berörda i teorin skulle täcka de ökade administrativa kostnaderna 
49 A.a. s114-115 
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anhöriginvandring beviljas måste därför anknytningspersonen ha möjlighet att försörja både sig 

själv och de anländande anhöriga. Kravet för anknytningspersonen att ha en bostad av lämplig 

storlek för sig och den anhörige kvarstår. Det finns undantag tillsatta i 10 § TL, de är begränsade 

till om anknytningspersonen är ett barn, en flykting eller alternativt skyddsbehövande.50 Lagen 

är tidsbegränsad och gäller fram till den 20 juli 2019.51 

 

Är anknytningspersonen ett barn så finns inget försörjningskrav. Görs en ansökan av den 

anhörige inom tre månader från att anknytningspersonen fått sitt beslut om uppehållstillstånd 

pga. flyktingstatus eller alternativ skyddsbehövande så undantas kravet. Om det inte finns 

möjlighet till familjeåterförening i ett land utanför EU som familjen har särskild anknytning 

till, så kan kravet undantas. Om utlänningen och anknytningspersonen har bott tillsammans 

under längre tid eller på annat sätt kan visa att förhållandet är väl etablerat så undantas kravet. 

Ansökan måste alltså vara gjord inom tre månader, det får inte finnas möjlighet att återförenas 

i ett tredjeland och relationen måste vara etablerad sedan tidigare. Annars måste 

försörjningskravet uppfyllas. Dessa är de enda gällande undantagen för regeln om 

försörjningskrav under lagstiftningens giltighetstid, de tidigare undantagen i 5 kap. 3 c § Utl. 

tillämpas inte.52 Det nya försörjningskravet tillämpas på det ansökningar som lämnats in efter 

den 19 juli 2016.53 

 

Skälen för förändringen av försörjningskravet är enligt Regeringen att begränsa den mängd 

undantag som införandet försett den med, detta för att bättre kunna representera sin roll som 

huvudregel och vidare anpassa lagstiftningen till EU:s miniminivåer.54 Regeringen säger vidare 

att de nivåer av försörjning som ska anses vara tillräckliga lämpar sig bättre att meddela i 

föreskrifter.55 Genom en ny förordning56 fastställs att försörjningskravet ska anses uppfyllt om 

anknytningspersonen har lön som efter avdragen skatt uppgår till de förbehållsbelopp som 

återfinns i 7 kap. 5 § utsökningsbalken, eller har en förmögenhet tillräcklig att försörja sig själv 

och utlänningen, eller inkomster från näringsverksamhet (1 § 1 st. förordningen). 

Arbetsrelaterade socialförsäkringsersättningar likställs med lön, vilket följer av samma paragraf 

och stycke. Dessutom meddelas Migrationsverket som den myndighet som får lämna 

                                                 
50 Prop. 2015/16:174 s47 
51 A.a. s65 
52 A.a. s47 
53 A.a. s47 & s66-67 
54 A.a. s46 
55 A.a. s48 
56 Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
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föreskrifter angående en bostads lämpliga storlek (1 § 2 st. i förordningen).  Migrationsverket 

har definierat vad bostadskravet innebär, genom MIGRFS 02/2017 (utfärdad 20 januari 2017). 

Det bör påpekas att föreskriften faktiskt förmildrats sedan dess föregående version när det gäller 

två vuxna utan barn, bostadskravets innebörd är därför trots den tillfälliga lagens generella 

uppstramningar i detta fall ett förminskat krav på anknytningspersonen.57 

 

Angående de undantag som återfinns i 10 § TL införs de nästan ord för ord från art. 12.1 i 

familjeåterföreningsdirektivet. 58  Flera remissinstanser ställde sig särskilt emot 

tidsbegränsningen på tre månader, de menade att en utlandsmyndighets handläggningstid för 

anknytningsärenden ofta kan vara 12–16 veckor vilket då automatiskt skulle ställa 

anknytningspersonen inför ett försörjningskrav.59 Röda Korset skrev särskilt i sitt remissvar att 

en flykting innan sin ankomst till Sverige kan ha varit på flykt under lång tid och att deras 

familjemedlemmar under den tiden kan ha flytt hemlandet eller på annat sätt vara svåra att 

lokalisera. Att kunna meddela sig till sina anhöriga så att de inom tre månader ansöker framstår 

därför enligt Röda Korset som orimligt och i de flesta fall ogenomförbart.60 Det görs inga 

avvägningar i propositionen gällande att asylsökande från vissa länder kan ha mycket svårt att 

ta sig till en ambassad pga. visumsvårigheter eller brist på ekonomiska medel för att resa till 

utlandsmyndigheterna. 61  Däremot fattade nyligen Regeringen beslut om att ambassaden i 

Sudan skulle öppnas för syrier till förmån för ansökningar om familjeåterförening, ett 

erkännande om att den gruppen har svårt att ta sig till mer närliggande svenska 

utlandsmyndigheter pga. visumkrav.62 

 

Huvudregeln är att en ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in medans utlänningen 

befinner sig utanför Sverige (5 kap. 18 § 1 st. Utl.). Regeringen anförde att det faktum att 

                                                 
57  https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2017-02-23-Forandrade-

krav-pa-bostadens-storlek-vid-familjeaterforening.html jfr MIGRFS 04/2015 utfärdad den 4 juni 2015 
58 Mer ingående om innebörden och syftet med direktivet finns i avsnitt 4.1.1 
59 Prop. 2015/16:174 s45 
60 Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige Ju2016/01307/L7 

http://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/31_roda-korset.pdf 

[hämtad 2017-03-01] s13-14 
61 UNCHR har kommenterat dylika svårigheter i: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee 

Family Reunification. UNHCR's Response to the European Commission Green Paper on the Right to Family 

Reunification of Third Country Nationals Living in the European Union (Directive 2003/86/EC), februari 2012, 

finns via: http://www.refworld.org/docid/4f55e1cf2.html [hämtad 2017-01-05] s11-12  
62 Regeringens pressmeddelande Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening publ. 2017-01-19 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-

familjeaterforening/ [hämtad 2017-02-03] 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2017-02-23-Forandrade-krav-pa-bostadens-storlek-vid-familjeaterforening.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyheter/2017-02-23-Forandrade-krav-pa-bostadens-storlek-vid-familjeaterforening.html
http://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/31_roda-korset.pdf
http://www.refworld.org/docid/4f55e1cf2.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/
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svenska utlandsmyndigheter dröjde i registreringen av ansökningar i sig inte kunde försvara 

någon förändring av tidsbegränsningen, dock så ska första ansökningsdagen vara det avgörande 

datumet även om det senare skulle visa sig att ansökan måste kompletteras.63  

 

Det finns ytterligare ett undantag som bör tas upp, det undantag som följer av att 

familjeåterförening kan meddelas om ett nekande skulle leda till ett brott mot Sveriges 

konventionsåtaganden (13 § TL). Främst införs dessa undantag för att poängtera att den 

tillfälliga lagen förutom att anpassas till EU:s minimikrav också ska anpassas till de minimikrav 

som återfinns i de internationella åtagandena. 64  Särskilt om familjeåterföreningen syftar 

Regeringen att bestämmelsen ska kunna appliceras på de undantagsfall där det kan anses 

oförenligt med rätten till familjeliv att familjeåterföreningen får vänta med upp till tre år (i 

enlighet med lagens giltighetstid).65 Regeringen poängterar däremot att det faktum att viss 

familjeåterförening måste anstå under denna period i sig inte kan anses strida mot 

Europakonventionens art. 8 (rätten och respekten för familjelivet). 66  Bestämmelsen är i 

huvudsak tänkt att möjliggöra en individuell prövning av relevanta omständigheter, t. ex. 

”anknytningspersonen rätt till familjeåterförening”.67 Lagrådet var en av de remissinstanser 

som uttryckte sig frågande till utformningen av bestämmelsen, då det är svårt för 

prövningsinstanserna eller de sökande att avgöra vilka konventionsåtaganden som har den 

rättskraften i Sverige. 68  Regeringen anmodade dock att en tillämpning av internationella 

åtaganden i sig inte bör vara främmande så till den grad Lagrådet antyder, de pekar istället på 

att även den tidigare utlänningsrätten och gällande EU-rättsliga dokument kräver att en 

prövning tar hänsyn till svenska konventionsåtaganden.69 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) skrev i sitt remissvar att försörjningskravet kan göra 

nyanlända mer utsatta på den svenska arbetsmarknaden. DO menade att anknytningspersonen 

i syfte att uppfylla kravet riskerar att bli utnyttjad av potentiella arbetsgivare. Vidare pekade 

DO på att ett försörjningskrav kan träffa särskilt hårt mot de sökande som är äldre, kvinnor eller 

personer med funktionsnedsättningar.70 Särskilt angående kvinnors ställning så hänvisade DO 

                                                 
63 Prop. 2015/16:174 s47 
64 A.a. s53 
65 A.a. s54 
66 Ibid. 
67 A.a. s55 
68 A.a. s53 
69 Ibid. 
70 Diskrimineringsombudsmannen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
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till CEDAW:s rekommendationer som menar att de nationella krav som uppställs för 

uppehållstillstånd, t ex försörjningskrav, kan slå särskilt hårt mot kvinnor som har uppnått 

lägre/ingen utbildning eller på annat sätt får svårt att lära sig språket och ta sig in på 

arbetsmarknaden.71 

 

Röda korset avstyrkte förslaget i sin helhet. De delade inte Regeringens uppfattning att 

situationen för svenskt flyktingmottagande var ohållbar.72 De indikerade att de i sin verksamhet 

för behandlande av krigsskadade och torterade fått erfarenhet av vikten till en 

familjeåterförening för patienternas behandling och rehabilitering. Likt DO pekade de också på 

att ett försörjningskrav träffar hårdare mot mer utsatta grupper.73 Röda Korset menade också 

att införande av försörjningskrav framförallt kommer bidra till att familjer är separerade under 

längre tid, att särskilt barn kommer bli fortsatt tvingade att leva i utsatta situationer i hemlandet 

eller på flykt.74 Slutligen kritiserades också bristerna av utredningsarbete inför lagändringen 

särskilt med hänsyn till relevanta folkrättsliga åtaganden, speciellt avsaknaden av 

konsekvensanalyser ur genus- eller barnperspektiv.75 

 

Även Justitiekanslern (JK) uttalade hård kritik mot bristen av analys i propositionen. JK menar 

att det snabba utredningsarbetet saknar djupgående avvägningar om varför förändringarna 

behövs och om de kan förväntas få den önskade effekten. Det fattas tydliga 

konsekvensbedömningar gällande vilka personer som kommer drabbas, eller i vilken 

omfattning. JK kan dock inte finna något uttryckligt brott mot internationella åtaganden i den 

tillfälliga lagen. De hänvisar dock till att begränsningar av t ex familjeåterförening är något som 

prövats flitigt i Europadomstolen och EU-domstolen men att det saknas avvägningar av dessa 

vägledande beslut i förarbetet.76 

 

                                                 
Diarienummer LED 2016/57 http://www.do.se/om-do/remissvar/remissvar-under-2016/begransningar-av-

mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/ [hämtad 2017-02-18] 
71 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation 

No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women, 5 

November 2014, CEDAW/C/GC/32 p. 54-55 
72 Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige Ju2016/01307/L7 

http://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/31_roda-korset.pdf 

[hämtad 2017-03-01] s3-4 
73 A.a. s9-10 
74 A.a. s14 
75 A.a. s3 
76 Justitiekanslern Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss) 

Diarienr: 1053-16-80 http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2016/03/1053-16-80/ [hämtad 2017-03-05] 

http://www.do.se/om-do/remissvar/remissvar-under-2016/begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
http://www.do.se/om-do/remissvar/remissvar-under-2016/begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
http://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/31_roda-korset.pdf
http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2016/03/1053-16-80/
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Regeringen hävdade att de i sin konsekvensanalys förstått att anhöriginvandring med största 

sannolikhet kommer minskas kraftigt och att detta kan påverka integrationen negativt. Likväl 

värderar Regeringen att detta är nödvändigt med tanke på den stora mängden flyktingar och 

skyddsbehövande som Sverige tagit emot under hösten 2015. Därför är deras bedömning att 

förslagen är nödvändiga för att bidra till att färre asylsökande kommer till Sverige. 77 

Regeringen påpekar dock att de noga kommer följa förslagets tillämpning och konsekvenser i 

frågor om barn och barnrätt. De har också förstått att nyanlända kvinnor generellt har en längre 

väg till arbetslivet, därför kommer de noga följa utvecklingen även ur jämställdhetssynpunkt.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Prop. 2015/16:174 s69-70 
78 A.a. s70 
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3 Försörjningskravets effekter – Lagstiftning som 
motiverar eller avskräcker? 

 

Inför försörjningskravets ingång i svensk rätt argumenterades det att kravet skulle motivera 

anknytningspersonerna i Sverige till att snabbt försöka ta sig in på arbetsmarknaden. I det 

avseendet kan man sortera in försörjningskravet som en del av en politisk strategi för ökad 

integration.79 Delegationen för migrationsstudier (Delmi), en oberoende kommitté dedikerad 

att presentera forskning relevant för t ex migrationspolitiska insatser har framställt en kortare 

kunskapsöversikt författad av Patrick Joyce om s k integrationsåtgärder som genomförts i 

Sverige sedan senare delen av 90-talet.80 Vilka effekter som integrationsfrämjande åtgärder har 

för arbetstagare har endast sparsamts studerats i svensk forskning.81 Utrikesfödda har dock 

fortfarande ett lägre deltagande på arbetsmarknaden än inrikes födda, även om den har växt 

över det senaste decenniet.82 En av förklaringarna till den lägre sysselsättningsgraden kan vara 

att Sverige sedan 90-talet haft en omställning från arbetskraftinvandring till en majoritet av 

skyddsbehövande.83 Skyddsbehövande och anhöriginvandrare har svårare att få arbete. I en 

jämförelse med arbetskraftsinvandrare hade skyddsbehövande en betydligt mindre grad av 

sysselsättning, både om man såg till en kortare period på två år och en längre på tio år 

(konsekvent 70-80% arbetsmarknadsdeltagande hos arbetskraftinvandrande jämfört med 20-

30% hos skyddsbehövande till en ökning mot 60-65% efter tio år).84 

 

Tiden innan arbete är därför generellt längre för skyddsbehövande, som ofta går igenom längre 

asylprövningsprocesser innan de kan hitta bostad och lära sig språket.85 Men det finns också 

fler hinder som invandrare ställs inför. Utbildningsnivåer och språkkunskaper är eftertraktade 

för svenska arbetsgivare, men det är inte alltid utbildningen kan tillgodoräknas i Sverige. En 

lägre utbildning eller ofullständig utbildning kan även innebära att man har svårare att ta till sig 

språkstudier på ett effektivt sätt. 86  Det finns också mer strukturella problem med 

arbetsmarknaden, diskriminering av utrikesfödda är inte ovanlig och generellt tjänar 

                                                 
79 Prop. 2009/10:77 s 18 ”minska utanförskap och stärka arbetslinjen”, ”arbetslinjen” nämns också som 

vägledande för behovet av ett försörjningskrav i SOU 2008:114 s126 
80 Mer om Delmi: http://www.delmi.se/om-delmi 
81 Joyce, Patrick ”Integrationspolitik och arbetsmarknad: en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-

2014” Delmi kunskapsöversikt 2015:3, juni 2015 http://www.delmi.se/arbetsmarknad#!/integrationspolitik-och-

arbetsmarknad [hämtad 2016-10-13] s2 
82 A.a. s5 
83 A.a. s5-6 
84 A.a. s19 
85 Ibid. 
86 A.a. s20-21 

http://www.delmi.se/arbetsmarknad#!/integrationspolitik-och-arbetsmarknad
http://www.delmi.se/arbetsmarknad#!/integrationspolitik-och-arbetsmarknad
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tredjelandsmedborgare 16-19% mindre i lön än en inrikesfödd person. 87  Åtgärder för att 

avhjälpa dessa skillnader har bl.a. visat sig i insatser för validering av utländska akademiska 

utbildningar, införandet av nystartsjobb eller andra subventionerade anställningar och ett brett 

angrepp mot diskriminering på arbetsmarknaden.88 

 

Kunskapsöversiktens slutsatser är att även i de fall integrationspolitiska åtgärder prioriterat 

insatser för att invandrare ska kunna tillgodoräkna sig sin utländska utbildning i Sverige så har 

arbetet varit ineffektivt och svårt.89 Anställningar som särskilt riktar in sig på de som står 

utanför arbetsmarknaden (t ex nystartsjobb) har ofta haft en positiv effekt i vägen till en vanlig 

anställning.90 Det har dock inte kunnat fastställas om de initiativ mot diskriminering haft en 

faktisk effekt i minskandet av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.91 

 

Specifikt för utrikesfödda kvinnors väg till arbete bör också AKKA-utredningen92 nämnas, ett 

initiativ från Regeringen att utreda vilka faktorer som låg till grund för gruppens låga 

sysselsättningsgrad. Utredningen visar att t ex anhöriginvandrare (där en stor andel är 

kvinnor 93 ) oftast helt missats av integrationsåtgärder eller etableringsstöd som andra 

invandrande grupper haft tillgång till. 94  De saknar inte motivation eller förmåga, men 

utredningen visade att i brist på insatser som tar hänsyn till att de snabbt ska få tillgång till t ex 

språkundervisning får den följd att det dröjer innan ett arbete.95 

 

3.1 Internationella rön och forskning angående försörjningskravs 
effekter 

 

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) är produkten av ett internationellt samarbete som 

kontinuerligt studerar länders lagstiftningsinitiativ på området integration. I den senaste 

omgången undersöktes 38 länder (inklusive alla 28 EU-medlemsstater).96  Resultatet är en 

återkommande publikation av en rangordning av de deltagande länderna, i dess fjärde tappning 

                                                 
87 A.a. s12-13 
88 A.a. s28-30, s45-48 & s50-52 
89 A.a. s56 
90 A.a. s57 
91 A.a. s57-58 
92 SOU 2012:69 Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och 

anhöriginvandrare (AKKA-utredningen) 
93 A.a. s16 
94 A.a. s17 
95 A.a. s18-20 
96 Mer ingående om MIPEX http://www.mipex.eu/what-is-mipex [hämtad 2017-02-15] 

http://www.mipex.eu/what-is-mipex
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från år 2015 sågs Sverige i topp som mest framgångsrik överlag med integrationsfrämjande 

insatser (observera att detta resultat inte tar hänsyn till den tillfälliga lagen).97 Sverige anses 

som ett land i topp därför att våra reformer ofta är ambitiösa och inkluderande i jämförelse med 

andra EU-länder.98  

 

MIPEX 2015 ger oss en inblick i det svenska försörjningskravet begynnelse då den lyfts fram 

som en av de större reformerna sedan den senaste undersökningen innan 2009. Trots att Sverige 

därmed tappar lite i indexvärderingen av möjligheterna till familjeåterförening, framhäver 

MIPEX att Sverige har försökt ta hänsyn till utsatta grupper och att länder som Storbritannien 

eller Danmark har mer långtgående försörjningskrav.99 

 

Likt de argument som Regeringen fört i de förarbeten som presenterades tidigare är 

resonemanget till dessa förändringar överlag även i Europa tänkt motivera och öka nyanländas 

integration. Migration Policy Group (MPG100) gjorde en mindre kartläggning under 2011 av 

vilka effekter som observerats i de länder som infört ekonomiska trösklar till 

familjeåterföreningen. I Nederländerna, som hade en av de högre inkomstkraven, var effekterna 

mycket ojämna. Arbetsmarknadsdeltagandet blev visserligen högre under själva 

ansökningsprocessen men de ledde ofta till ett pressat arbetsklimat där anknytningspersonen 

jobbade mycket övertid eller tog flera kortare anställningar för att så snabbt som möjligt få ihop 

nog pengar.101 Den pressen kunde också driva anknytningspersonerna att ta mindre smarta eller 

långsiktiga karriärval just därför att det dels ställdes ett högt krav på inkomstens faktiska nivå 

men också på varaktigheten eller regelbundenheten.102 

 

Att familjerna, såväl som anknytningspersonerna och deras anhöriga, förändrar eller anpassar 

sitt liv för att nå upp till de ökade kraven identifierades som en särskilt negativ effekt av Leerkes 

och Kulu-Glasgow i deras studie av införandet av försörjningskrav. De deltagande personerna 

var par som gått igenom anhöriginvandring till Nederländerna. Att statens krav innebar en 

                                                 
97 http://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/pdf/files/custom/a4/2017.03.09-23.25.41-mipex-2015-

custom-book-a4.pdf Se lista s8 [hämtad 2017-03-09] 
98 A.a. Se ”Conclusions and recommendations” s20-21  
99 A.a. s28-29 
100 MGP är en av de som producerar MIPEX 
101 Huddleston, Thomas & Pedersen, Anders Impact of new family reunion tests and requirements on the 

integration process - MPG briefings for Green Paper on Family Reunion #3 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_o

n_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf [hämtad 2017-03-01]  s4 
102 Leerkes, Arjen & Kulu-Glasgow, Isik “Playing hard (er) to get: The state, international couples, and the 

income requirement”. European Journal of Migration and Law 13.1 (2011) s107-108 

http://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/pdf/files/custom/a4/2017.03.09-23.25.41-mipex-2015-custom-book-a4.pdf
http://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/pdf/files/custom/a4/2017.03.09-23.25.41-mipex-2015-custom-book-a4.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_on_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_on_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf
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anpassning av de sökandes boendesituation och yrkesval upplevdes som kränkande och 

invasivt, det fanns de som berättade att de känt sig tvingade att ge upp mer långsiktiga livsval 

som studier eller mer intressanta men sämre betalande jobb för att uppfylla 

försörjningskravet.103 I studien klassificeras att det är parens ”uthållighet” [jfr ”persistence”] 

som avgör deras framgång med de skärpta kraven, något som kan utesluta mer utsatta 

anknytningspersoner som kanske inte är attraktiva på arbetsmarknaden. Familjeseparationen 

och ovissheten i processen upplevdes som en stress som påverkade både relationen och den 

personliga hälsan.104 

 

MPG varnade dock för att den exkluderande effekten befarades mycket högre; 

arbetsmarknadens tillgänglighet för tredjelandsmedborgare är särskilt känsliga för 

konjunkturförändringar, speciellt kvinnor eller unga vuxna i gruppen förväntades ha svårt att 

kvalificera sig för ett jobb som skulle ge dem tillgång till familjeåterförening. 105  En 

uppskattning var att inkomstkravet och andra prestationskrav ökade ”väntetiden” tills en 

familjeåterförening var möjlig med så mycket som 15 månader, längre om 

anknytningspersonen var under 21 år.106  

 

I en studie av Strik m. fl. konstaterades att ett införande av försörjningskrav hade minskat 

ansökningar om anhöriginvandring med så mycket som 37% under de första två åren i 

Storbritannien. Nederländernas myndigheter meddelade också en kraftig nedgång av antalet 

ansökningar, och hävdade att införandet hade ”positiva effekter” på familjernas deltagande i 

arbetsmarknaden. 107  Försörjningskrav (eller andra integreringskrav) kan avskräcka vissa 

familjer helt från att ansöka, i vart fall finns tydliga indikationer att kraven försenar 

familjeåterföreningen. Dock så påpekar författarna att det i de studerade länderna varit svårt att 

se till vad som varit den mest bidragande orsaken till minskade ansökningar, då 

försörjningskrav ofta infördes som del i mycket större reformer.108 Studiens slutsats är att även 

                                                 
103 A.a. s117 
104 A.a. s119 
105 Huddleston, Thomas & Pedersen, Anders Impact of new family reunion tests and requirements on the 

integration process - MPG briefings for Green Paper on Family Reunion #3 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_o

n_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf [hämtad 2017-03-01] s6 
106 Ibid. jfr Leerkes, Arjen & Kulu-Glasgow, Isik “Playing hard (er) to get: The state, international couples, and 

the income requirement”. European Journal of Migration and Law 13.1 (2011) s117 
107 Strik, T., De Hart, B., & Nissen, E. Family reunification requirements: A barrier or a facilitator to 

integration? A comparative study. (2013) 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/familyreunification-web.pdf [hämtad 2017-02-16] s56 
108 A.a. s88-89 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_on_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/impact_of_new_family_reunion_tests_and_requirements_on_the_integration_process_mpg_briefing_3.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/familyreunification-web.pdf
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när syftena med införandet av dylika krav var att stimulera till självförsörjning och ökad 

integration, fann de inget som tydde på att kraven hade dessa avsedda effekter. Däremot kunde 

det tydligt observeras att integrationsmässigt negativa effekter såsom fördröjning innan 

familjeåterföreningen kunde genomföras, vilket ledde till ökad stress och andra försvårande 

omständigheter för familjerna som drabbades. Särskilt utsatta grupper som kvinnor eller 

personer med funktionsnedsättningar skulle ha svårt att uppfylla kraven.109 

 

Att kräva att anknytningspersoner ska integreras genom att bli självförsörjande och varaktigt 

bosatt i samhället före de har rätten till familjeåterförening är ett populärt instrument i 

invandrarpolitiska sammanhang, skriver Bech m. fl. i ett arbete om kravbaserade förändringar 

i Skandinaviens invandringspolitik. Villkor som språktester, anknytning till det nya landet och 

försörjning blir i det närmaste en tröskel som dikterar vilken typ av medborgare som är värd att 

återförenas med sina anhöriga. 110  Detta är ett sätt att begränsa rättigheterna och öka 

skyldigheterna hos anknytningspersonerna är också uttryckligen till för att motivera eller tvinga 

dem att bli den oberoende och självförsörjande (värdiga) medborgaren. 111  Det kan också 

ifrågasättas varför de nordiska länderna i relativt snabb succession lagt en sådan stark betoning 

vid att anknytningspersonen självständigt ska försörja sin familj. De är genomgående 

välfärdsstater som generellt har stora statliga skyddsnät, något som inte talar för en ideologisk 

uppfattning om att utsatta eller behövande i första hand ska luta sig mot sin familj. Författarna 

beskriver detta som en paradox.112  

 

Lagstiftning som belönar de som blir självförsörjande kan också uttryckas som staternas 

verktyg i led att påverka hur en familj fungerar, skriver Strasser m fl. i sitt arbete om 

invandrarfamiljers struktur.113 Anknytningspersonen bär ansvaret för familjens försörjning och 

bostad, och den anländande anhörige måste inställa sig till de eventuella integrationsåtgärder 

de måste genomföra för att få stanna. Familjen befinner sig därför ofta i ett konstant stadium av 

att bevisa att de uppfyller kriterierna innan de får en permanent rätt att stanna, där kraven 

framkallar strikt ”rollfördelning” i familjen. 114  Tillfrågade familjer som gått igenom 

                                                 
109 A.a. s92-93 & s104 
110 Bech, Emily Cochran & Borevi, Karin & Mouritsen, Per “A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration 

policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden” Comparative Migration Studies 5:7 (2017) s2 
111 A.a. s5 
112 A.a. s18 
113 Strasser, Elisabeth & Kraler, Albert & Bonjour, Saskia & Bilger, Veronika “Doing family Responses to the 

constructions of ‘the migrant family’ across Europe” The History of the Family, 14:2, (2009, s165-176) s168 
114 A.a. s169 
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anhöriginvandringsprocessen beskrev att de krav som uppställs gör att värderingen av val som 

om man ska gifta sig eller ej alltid ställs i ljuset av om det påverkar statusen på processen 

positivt eller negativt.115 Eftersom de berörda vill bilda familj eller återförenas måste de dock 

gå med på en utredning från de statliga myndigheterna och i förlängningen anpassa sig till de 

krav som klassificerar dem som en ”godkänd” familj. Rollfördelningen är tydlig, den behöver 

inte vara baserad på personernas kön men den anvisar anknytningspersonen som den 

försörjande (låst till den offentliga sfären) och den anländande anhörige som ansvarig för 

familjelivet (låst till den privata sfären).116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 A.a. s174 
116 A.a. s175 
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4 Rätten till familjeliv i internationell rätt 
 

I FN:s flyktingkonvention finns ingen uttalad rätt till familjeåterförening, men FN:s 

flyktingorgan UNHCR har sedan konventionens införande år 1951 kontinuerligt uttalat sig om 

vikten av familjen som enhet och dess centrala roll, och därmed ska familjeåterförening 

prioriteras.117 Kontinuerligt har också UNHCR:s exekutiva kommitté118 uttalat sig kring vikten 

av familjens sammanhållning och skyddsvärde.119 I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

stadgas familjens skyddsvärda status i art. 16(3).120 

 

I FN:s barnkonvention121 finns flertalet rättigheter som direkt kopplar till barnets rätt till sin 

familj, främst genom rättigheten att inte godtyckligt separeras från sin familj i enlighet med art 

9(1).122 Familjeåterförening återges i art 10 och ska (i ljuset av art. 9(1)) hanteras skyndsamt 

och humant av staterna, men kan begränsas av staterna på basis av t ex den allmänna säkerheten 

eller migrationspolitiska skäl såsom försörjningskrav. 123  Familjeåterförening är också en 

rättighet för flyktingbarn i enlighet med art. 22(2) som fastställer att barnet ska få hjälp att spåra 

sina familjemedlemmar i led att återförenas med dem. UNICEF menar att bestämmelsen syftar 

till flyktingbarns behov av återställandet av familjen för att ”nå långsiktiga lösningar”.124 

Slutligen finns också bestämmelsen om barnets bästa i art. 3(1), den som stadgar att alla 

åtgärder som rör ett barn ska utföras med hänsyn till barnets bästa. UNHCR menar att en 

familjeåterförening i första hand bör ses enig med principen om barnets bästa, endast vid 

misstanke om övergrepp eller risk för barnets säkerhet bör en annan bedömning göras.125 

 

                                                 
117 Vid slutkonferensen för införandet av flyktingkonventionen fastställdes också familjens skyddsvärda 

ställning: ” […] CONSIDERING that the unity of the family, the natural and fundamental group unit of society, 

is an essential right of the refugee [etc.]” Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the 

Status of Refugees and Stateless Persons (25 juli 1951) s8f 
118 Mer om deras roll här: http://www.unhcr.org/executive-committee.html [hämtad 2017-02-01] 
119 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Thematic Compilation of Executive Committee 

Conclusions, (2014) s220-229 – för en överblick av kommitténs rekommendationer angående 

familjeåterförening 
120 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 10 December 1948, 217 A (III) tillgång via: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html [hämtad 2017-03-01] 
121 FN:s konvention om barnets rättigheter https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full [hämtad: 2017-02-

25] 
122 Se också: UNICEF:s handbok om barnkonventionen (2008) s103-104 
123 A.a. s113-114 
124 A.a. s227 
125 UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (2008) s31-32 

http://www.unhcr.org/executive-committee.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
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Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR126) fastställer grundläggande fri- 

och rättigheter i de deltagande staterna, främst genom att genom sin tillkomst skapa en reglering 

som övervakar och förpliktar konventionsstaterna att följa den. 127  I Sverige så är EKMR 

inskriven i 2 kap. 19 § Regeringsformen och fastställer att ingen lag eller föreskrift får strida 

mot konventionen, konventionen gäller också som lag i Sverige genom 1 § i Lag (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.128  

 

I konventionens artikel 8 föreskrivs respekten för privat- och familjelivet, hem och 

korrespondens. I artikelns andra del sägs vidare att offentliga förvaltningar får ingripa på denna 

rättighet om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, landets ekonomiska välstånd etc. 

I fall som rör familjeåterförening kan inte EKMR hävdas som absolut rättighet att få återförenas 

i ett specifikt land, praxis från Europadomstolen hänvisar ofta till staternas suveränitet och 

rättighet att kontrollera sina gränser eller vem som vistas i deras territorium.129 Faktorer som de 

sökandes möjlighet att etablera sig i ett annat land (eller hemlandet), samt om det finns särskilda 

skäl för att de endast kan leva tillsammans i det tilltänkta landet måste tas hänsyn till för att 

avgöra om det skett ett brott mot artikel 8.130  

 

Europadomstolen har dock uttryckt att flyktingar innehar en särskilt skyddsvärd ställning och 

att deras rätt till familjeåterförening måste ses i ljuset av det skyddsvärdet och flyktingars utsatta 

situation, något de tog hänsyn till i domen Mugenzi mot Frankrike.131 I fallet Tanda-Muzinga 

mot Frankrike blev också anknytningspersonens status som asylsökande vägledande för 

Europadomstolen att åberopa mer förmånlig behandling av ansökan. Tanda-Muzinga, som var 

asylsökande från Kamerun, erkändes flyktingstatus av de franska myndigheterna. 132  Hans 

ansökan om familjeåterförening komplicerades dock, dokumenten som bevisade 

familjemedlemmarnas identiteter/status var bristfälliga och krävde vidare utredning.133 Mannen 

överklagade myndigheternas långsamma utredningsprocess och åberopade att hans rätt till 

                                                 
126 Sitt fulla namn; Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna  
127 Danelius, Hans Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015) s17 
128 Införandet i grundlag fastställer EKMR:s konstitutionella betydelse i Sverige, se prop.1993/94:117 s35-36 
129 Danelius, Hans Mänskliga rättigheter i europeisk praxis (2015) s425-427 
130 Europadomstolens mål Abdulaziz, Cabales och Balkandali mot Storbritannien p.68 
131 EDAL Summary of  ECtHR – Mugenzi v. France, Application No. 52701/09 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%E2%80%93-mugenzi-v-france-application-no-5270109 

[hämtad 2017-03-09] 
132 Europadomstolens mål Tanda-Muzinga mot Frankrike p.6-8 
133 A.a. p10, p19 & p21 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-%E2%80%93-mugenzi-v-france-application-no-5270109
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familjeliv kränktes, men myndighetstillsynen fann inte att någon inskränkning skett.134 Till 

följd av dokumentens bristfällighet avslogs ansökan om familjeåterförening flera gånger.135 

Mannen vänder sig därför till Europadomstolen, men innan målet tas upp till prövning så 

medges mannen rätt till familjeåterförening.136 

 

Europadomstolen menade att trots att den sökande fått rätt till familjeåterförening så hade den 

långa och utdragna processen inte ursäktats eller erkänts som oskälig av de franska 

myndigheterna. Inte heller hade den sökande fått någon ersättning (”gottgörelse”) för den 

utdragna processen. Därför togs målet alltjämt upp till prövning angående kränkning av art. 8 

EKMR. 137  Europadomstolen pekade särskilt på att de konsekvenserna av den utdragna 

processen med återkommande avslag över lång tid (tre och ett halvt år) inte kan anses 

kompenserade genom beviljandet av familjeåterförening.138 Den franska regeringen hävdade 

att de tvistade åtgärderna var proportionerliga i beskyddandet av ett legitimt nationellt intresse, 

kampen mot dokumentförfalskning och principerna om den skönsmässiga bedömning stater har 

rätt till vid beslut om in- och utresetillstånd för icke-medborgare.139 

 

Europadomstolen anförde att i tillämpningen av såväl positiva som negativa skyldigheter så 

måste staterna försäkra sig om att de konkurrerande intressena mellan individ och stat står i 

rimlig proportion till varandra.140 Visserligen finns det ingen absolut skyldighet för stater att 

medge familjeåterförening.141 Men den sökandes särskilda situation måste alltid tas i beaktning 

vid en bedömning om rätten till familjeliv riskerar kränkas. Särskilt då omständigheter som 

sökandes svårigheter att tillgå sitt familjeliv i sitt ursprungsland eller i ”hur hög grad” det 

föreligger faktiska hinder för familjelivet.142 Därmed bör asylsökandes utsatta situation medge 

vissa bevislättnader i fråga om dokumentation, med beaktande av om de sökande kan ge rimliga 

förklaringar till eventuella brister.143 

 

                                                 
134 A.a. p22 
135 A.a. p22, p25,  
136 A.a. p34-35 
137 A.a. p51 & p54-55 
138 A.a. p58 
139 A.a. p63 
140 A.a. p64 
141 A.a. p65 
142 A.a. p66 
143 A.a. p69 
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Europadomstolen fastställde att den utdragna processen inte var förenlig med de skyldigheter 

staterna har vid undersökningen av asylsökandes familjeåterföreningsansökningar (som ska ske 

snabbt, noggrant och med särskild hänsyn). Inte heller hade myndigheterna, efter att klaganden 

specifikt pekat på sin utsatta situation, gjort något för att beakta de speciella omständigheter 

och händelser som splittrat familjen.144 Domstolen fastställer vidare att familjeåterföreningen 

är en grundläggande rättighet för flyktingen och är en viktig förutsättning för återgången till ett 

normalt liv. Därför ska flyktingar åtnjuta en mer fördelaktig familjeåterföreningsprocess.145 

Även när klaganden försökte komplettera uppgifter till sitt ärende var inte de franska 

myndigheterna tillräckligt uppmärksamma på relevansen av de kompletterande dokumenten.146 

Slutligen meddelar Europadomstolen att väntetiden på tre och ett halvt år innan myndigheterna 

slutligen godkände familjemedlemmarnas uppgifter och status var för långt överskriden tid med 

hänsyn till familjens och den sökandes utsatta situation.147 Familjens separation uppgick totalt 

till en period av sex år, men hade kunnat förkortats om myndigheterna agerat annorlunda.148 I 

den utdragna väntetiden utsattes också en av döttrarna för våldtäkt och blev med barn.149 På 

grund av den inhemska processens brister, särskilt i beaktande av tidsrymden och bristande 

hänsyn till de individuella utsatta omständigheterna hos klaganden och hans familj, anser därför 

Domstolen att ett brott mot art. 8 EKMR har skett. Frankrike har inte lyckats balansera de 

konkurrerande intressena på ett korrekt sätt.150 

 

4.1 Rätten till familjeliv inom EU-lagstiftningen 

 

EU:s stadga om grundläggande rättigheterna151 kan åberopas i de fall nationella organ eller 

lagstiftning tillämpar EU:s lagstiftning på ett sätt som står i strid mot stadgans rättigheter.152 

Stadgan anger att familjen är en skyddsvärd enhet som bör försvaras på det rättsliga, sociala 

och ekonomiska planet (art. 7 samt art. 33). Barn garanteras rätt till skydd och att regelbundet 

upprätthålla kontakt med sina föräldrar, och de åtgärder som rör barn måste ta hänsyn till 

barnets bästa (art. 24(2–3)). Stadgan fastställer också att de utsatta i samhället ska garanteras 

                                                 
144 A.a. p73 
145 A.a. p75 
146 A.a. p79 
147 A.a. p80 
148 A.a. p58 
149 A.a. p52 
150 A.a. p82 
151 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna EUT C 202, 7.6.2016, s. 389–405 
152 Europeiska kommissionens hemsida – ”När gäller stadgan?” http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/charter/index_en.htm [hämtad 2017-01-03] 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
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social trygghet och stöd för att säkerställa ett värdigt liv, för att bekämpa fattigdom och social 

utslagning (art 34). Ett brott mot stadgan kan hanteras av nationell domstol (med vägledning av 

EU-domstolen), eller av EU-kommissionen.153  

 

4.1.1 Familjeåterföreningsdirektivets syften och innebörden av relevanta 
artiklar 

 

Familjeåterföreningsdirektivet är den lagstiftningsakt som flitigast använts som inspiration för 

den tillfälliga lagen. Med vägledning från rätten för familjeliv i folkrätten så utformades 

direktivet för att säkerställa en grundnivå för hanteringen av familjeåterförening inom 

medlemsstaterna, skydd för familjen som enhet ska prioriteras och främjas.154 Direktivet ska 

inte heller hindra tillämpningen av förmånligare bestämmelser i utvalda folkrättsliga instrument 

såsom EKMR eller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (art. 3.4(b)). Principen om 

barnets bästa måste visas hänsyn vid direktivets tillämpning (art. 5.5). Slutligen finns också en 

bestämmelse i art. 17 som fastställer rätten till en individuell prövning av alla relevanta 

omständigheterna för ansökan, innan en ansökan kan avslås. Detta för att säkerställa att ingen 

av begränsningarna i direktivet tillämpas oberoende av positiva rättigheter såsom principen om 

barnets bästa.155 

 

Försörjningskravet återfinns i art. 7.1, vilken ger medlemsstaterna rätt att kräva att 

anknytningspersonen har en lämplig bostad som uppfyller allmänna krav på normal storlek och 

sanitära egenskaper (art. 7.1(a)). Vidare kan staterna kräva att anknytningspersonen visar att de 

har stabila och regelbunden försörjning som kan försörja dem och deras familjemedlemmar 

utan att använda sig av nationella system för socialt bistånd (art.7.1(c)). I beaktandet av 

försörjningens storlek får staterna ta hänsyn till nationella nivåer för minimilöner eller 

pensioner samt antalet familjemedlemmar som inkomsten ska försörja (art. 7.1(c)). 

 

Flyktingars särskilda ställning ska beaktas och familjeåterförening bör därför vara förmånligare 

för denna grupp med hänsyn till anknytningspersonens flyktingskäl inte kan fortsätta ett 

                                                 
153 Europeiska kommissionens hemsida – ”Vad händer om mina rättigheter kränks?” 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm [hämtad 2017-01-03] 
154 Ingress (2), (3) och (4) Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening 

(Familjeåterföreningsdirektivet) EUT L 251, 3.10.2003, s. 12–18 
155 Att art. 17 har denna innebörd har fastställts av EU-domstolen i Mål C-540/03 den 27 juni 2006 Parlamentet 

mot Rådet, domen behandlas i avsnitt 4.1.2 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm
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normalt familjeliv i sitt hemland.156  I det femte kapitlet (art. 9–12) regleras därför särskilda 

regler för flyktingars rätt till familjeåterförening. Begränsningar av de förmånligare villkoren 

med hänsyn till om familjebanden bildats före eller efter inresan till medlemsstaten är möjlig 

genom art. 9.2. UNHCR har dock uttryckt att en värdering av när familjeband knyts inte på ett 

korrekt sätt tar hänsyn till flyktingars särskilda situation, om flykten pågått under flera år kan 

familjeband bildas under resan som likväl inte uppfyller kraven om en mer etablerad relation.157  

 

Begränsningarna av försörjningskravet för anknytningspersoner som har flyktingstatus finns 

infört i art. 12. UNHCR har uttryckt särskild reservation för tremånadersregeln (art. 12.1 tredje 

stycket). De välkomnar visserligen förmånligare regler eller undantag för personer med 

flyktingstatus, men påpekar att flyktingar ofta separeras från anhöriga under resans gång med 

få eller inga möjligheter att veta om deras familjer fortfarande är vid liv eller hur de kan 

kontaktas. Spårningen av dessa familjemedlemmar är därför en process som i de flesta fall tar 

över tre månader.158  

 

4.1.2 EU-rättspraxis angående tillräckliga försörjningsmedel kontra rätten till 
familjeliv 

 

Till att börja med bör nämnas mål C-540/03 Parlamentet mot Rådet som gällde en talan om 

ogiltigförklaring av delar av familjeåterföreningsdirektivet, då klaganden ansåg att de stred mot 

grundläggande rättigheter till familjeliv och liknande bestämmelser om barnets bästa. 

Bestämmelserna som bestreds ur direktivet rörde särskilt en bedömning av barns 

”integreringsmöjligheter” eller rätt till familjeåterförening efter barnet fyllt 15 år (direktivets 

art. 4.1 sista stycket och art. 4.6). Samt den bestämmelse som möjliggjorde för staterna att kräva 

att anknytningspersonen skulle vistas i staden upp till två år innan familjeåterförening kunde 

godkännas (art. 8). EU-domstolen fastställde att direktivet tvingar medlemsstaterna vissa 

positiva skyldigheter, som att tillåta familjeåterförening för de definierade personerna. 

Direktivet begränsar därmed medlemsstaternas rätt till skönsmässig bedömning i avgöranden 

av dessa fall.159 Domstolen fastställer att även i de fall direktivet möjliggör till viss skönsmässig 

                                                 
156 Ingress (8) Rådets direktiv 2003/86/EG 
157 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Family Reunification. UNHCR's Response to the 

European Commission Green Paper on the Right to Family Reunification of Third Country Nationals Living in 

the European Union (Directive 2003/86/EC), februari 2012, finns via: 

http://www.refworld.org/docid/4f55e1cf2.html [hämtad 2017-01-05] s9 
158 A.a. s6 
159 Mål C-540/03 den 27 juni 2006 Parlamentet mot Rådet p. 60 

http://www.refworld.org/docid/4f55e1cf2.html
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bedömning så är den bedömningen fortfarande beroende av speciellt uppsatta krav i direktivet, 

såsom till exempel principen om barns bästa (art 5.5) eller en individuell bedömning (art. 17) 

av omständigheterna i varje enskilt fall.160  

 

Domstolen fann därför, att en bedömning av integreringsmöjligheter eller en väntetid på upp 

till 2 år i sig inte kunde anses vara i strid mot internationella bestämmelser om rätten till 

familjeliv. 161  Däremot så fastställer de att en bedömning av om en anknytningspersons 

varaktighet av vistelse i landet, bara är ett av de kriterier som ska bedömas och att det därmed 

inte finns hinder att ta till vara på andra relevanta omständigheter som skulle kunna medge 

familjeåterföreningen.162 Därmed fastställer domstolen att de nämnda artiklarna inte strider mot 

de internationella bestämmelserna om rätten till familjeliv.163 Direktivet är enligt domstolen 

formulerat på ett sådant sätt att det inte finns några hinder för att tillämpa direktivets 

bestämmelser samtidigt och i samklang som man tar hänsyn till relevanta internationella 

åtaganden om grundläggande rättigheter.164 Domstolen avslutar med att påminna att det av 

föregående rättspraxis framgår att gemenskapsrättsliga bestämmelser alltid ska genomföras i 

enlighet med de grundläggande rättigheterna och de allmänna rättsprinciperna.165 

 

I mål C-578/08 Rhimou Chakroun mot Minister van Buitenlandse Zaken tog EU-domstolen upp 

frågan om vad tillräckliga och regelbundna försörjningsmedel innebär i enlighet med art. 7.1(c) 

i familjeåterföreningsdirektivet, samt innebörden av art. 2(d) i samma direktiv. Den ena 

sökande, Mohamed Chakroun, invandrade till Nederländerna från Marocko 1970 och har 

permanent uppehållstillstånd. Sedan 1972 är han gift med sin fru Rhimou Chakroun och hon 

ansökte under 2006 för ett uppehållstillstånd på grund av anknytning.166 Hon fick avslag då 

hennes make vid tillfället endast hade inkomst från arbetslöshetsersättning, vilket inte var 

tillräckligt hög inkomst för att uppfylla Nederländernas försörjningskrav.167 Vid tiden för målet 

var försörjningskravet utformat så att rätten till anhöriginvandring endast kunde medges om 

man hade regelbundna och tillräcklig inkomst som uppgick i 120% av gällande minimilöner.168 

Viktigt var också att deras ansökan behandlades som en ansökan om familjebildning, snarare 

                                                 
160 A.a. p87-88 
161 A.a. p98 
162 A.a. p99 
163 A.a. p103 
164 A.a. p104 
165 A.a. p105 
166 Mål C-578/08 den 4 mars 2010 Rhimou Chakroun mot Minister van Buitenlandse Zaken p18–20 
167 A.a. p21 
168 A.a. p15–17 & p24 
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än familjeåterförening (som hade ett mindre försörjningskrav), därav prövningen av art. 2(d) i 

direktivet.169 

 

Domstolen fastställde att familjeåterförening skulle beviljas som huvudregel, i enlighet med 

direktivets grundläggande syften. Därmed måste art. 7.1(c) tolkas restriktivt och inte äventyra 

det syftet. 170  Vidare meddelas att direktivets skäl fastställer att de relevanta folkrättsliga 

instrumenten om rätten till familjeliv måste respekteras, och därför ska art. 7.1(c) tolkas mot 

bakgrund av dessa grundläggande rättigheter. 171  Även om artikeln medger att staterna i 

bestämmelser om försörjningskrav kan beakta gällande nationella minimilöner som 

referenspunkter, får denna regel inte tolkas så att familjeåterförening kan nekas om inkomst 

inte uppnår en miniminivå utan att pröva de sökandes övriga relevanta omständigheter.172 

Domstolen fastställde också att familjeåterförening inte kunde nekas i de fall 

anknytningspersonen hade stabila och regelbundna inkomster, men som till följd av sin storlek 

inte räckte till att täcka nödvändiga levnadskostnader utan hjälp från ytterligare ekonomiskt 

bistånd.173 Slutligen meddelade också domstolen att nationella bestämmelser som skiljer på 

försörjningskravets omfattning om det rör familjebildning eller familjeåterförening, ej är 

förenligt med art. 2(d) och art. 7.1(c) i direktivet.174 

 

EU-domstolen förtydligade att försörjningskravet enligt direktivet inte får kränka de 

grundläggande rättigheterna till familjeliv i de förenade målen C‑356/11 och C‑357/11 O. och 

S. mot Maahanmuuttovirasto och Maahanmuuttovirasto mot L. Finska myndigheter hade i två 

fall avslagit ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning till följd av att 

de sökande inte hade tryggat sin försörjning.175 De sökande hade inte tryggat sin försörjning 

men hade båda ingått äktenskap med sina anknytningspersoner och fått barn under sin vistelse 

i Finland.176 Domstolen instämde i liknande slutsatser som Chakroum-målet, att en bedömning 

av försörjningskrav inte får göras oberoende av de sökandes övriga omständigheter.177  En 

ansökan om familjeåterförening ska också alltid ta hänsyn till de grundläggande rättigheterna 

                                                 
169 A.a. p29 
170 A.a. p43 
171 A.a. p44 
172 A.a. p47-48 
173 A.a. p52 
174 A.a. p62 & p66 
175 De förenade målen C‑356/11 och C‑357/11 den 6 december 2012 O. och S. mot Maahanmuuttovirasto och 

Maahanmuuttovirasto mot L p22 & p30 
176 A.a. p20 & p28 
177 A.a. p73-74 
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som är en del av unionsrätten, däribland principen om hänsyn till barnets bästa och främjandet 

av familjelivet.178 

 

I målet C-558/14 Mimoun Khachab mot Subdelegación del Gobierno en Álava ansökte Mimoun 

Khachab om tillfälligt uppehållstillstånd för sin maka, så att hon skulle kunna bosätta sig med 

honom i Spanien. Khachab hade vid tillfället för ansökan endast en tidsbegränsad anställning 

och de spanska myndigheterna avslog hans ansökan med motiveringen att hans inkomster inte 

var tillräckliga eller säkrade för ett år framöver. De förväntades inte heller förbättras med 

hänvisning till hans tidigare tillfälligare arbetsinsatser. Khachab överklagade med motiveringen 

att han återigen fått en tidsbegränsad anställning och att den rådande ekonomiska konjunkturen 

försvårade möjligheterna till mer sammanhängande anställning men att han trots allt förfogade 

över tillräckliga försörjningsmedel.179 Förhandsavgörandet kom därför att gälla hur art. 7.1(c) 

i familjeåterföreningsdirektivet skulle tolkas i fråga om ”regelbundna och stabila” inkomster 

och om det är acceptabelt att bedöma anknytningspersonens möjligheter till tillräckliga medel 

upp till ett år framåt i tiden med bakgrund av personens försörjning de senaste sex månaderna.180  

 

Domstolen meddelar att det är förenligt med direktivet och dess grundläggande syften att göra 

en prognosbedömning av anknytningspersonen försörjningsförmåga över tid, för att fastställa 

att personen innehar stabila och regelbundna inkomster.181 Angående om just tidsperioden av 

sex månaders förevarande tid och en prognos bedömning av uppemot ett år framåt i tiden gjorde 

EU-domstolen en prövning om det kunde anses förenligt med proportionalitetsprincipen.182 

Domstolen menar att begäran om en säkrad inkomst för ett år framåt i sig ska anses rimlig och 

kan inte anses gå utöver vad som kan anses nödvändigt.183 Vidare påpekar Domstolen att en 

ansökan nekas endast då det ”med säkerhet” är fastställt att anknytningspersonen inte kan 

presentera bevis för en godtagbar försörjning, vilket också talar för att bestämmelsen på 

nationell nivå kan anses proportionerlig.184 Därmed fastställs de nationella myndigheternas rätt 

att även beakta hur och om anknytningspersonen kommer kunna behålla tillräckliga 

försörjningsmedel över perioden av ett år från inlämnad ansökan.185 

                                                 
178 A.a. p77-78 & p80 
179 Mål C-558/14 den 21 april 2016 Mimoun Khachab mot Subdelegación del Gobierno en Álava p16-18 
180 A.a. p19-21 
181 A.a. p33 & p36 & p38 
182 A.a. p41-42 
183 A.a. p 45 
184 A.a. p46 
185 A.a. p48 
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5 Analys 
 

Analysen utgår från proportionalitetsprincipen, med särskild hänsyn till de internationella 

åtagandena om rätten till familjeliv. Redan i begynnelsen av det här arbetet slogs jag av sättet 

Regeringen beskriver bakgrunden till förändringarna. Initiativtagandet till lagförändringarna 

kommer utav begreppet att skapa ”andrum”186, ofta underförstått att dessa begränsningar är 

proportionerliga med hänsyn till den press som Sveriges samhälleliga system står inför.  

 

Proportionalitets analysen i tre steg:  

1. Är åtgärden ägnad att tillgodose (det legitima ändamålet)?  

2. Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet eller finns det mindre inskränkande 

alternativ?  

3. Står åtgärden och dess konsekvenser i rimlig proportion till den skada eller andra 

negativa effekter som åtgärden kan förorsaka för de berörda? 

 

Det legitima ändamålet är enligt Regeringen att avlasta Sveriges flyktingmottagande, som ställs 

inför en mycket intensiv period under år 2015. Att situationen för svenska myndigheter är 

ohållbar kan visserligen diskuteras, Röda korset anmärkte särskilt i sitt remissyttrande att de 

tyckte Regeringens bild av situationen var missvisande. Det är svårt att se försörjningskravets 

del i att avlasta svenskt flyktingmottagande. Anhöriginvandring och begränsningen av 

densamma är ju trots allt endast ett sätt att minska på redan kontrollerade flöden, den absoluta 

majoriteten ansöker ju utomlands och kommer hit först efter Migrationsverkets meddelande om 

uppehållstillstånd. Regeringen är mindre precis i sin argumentation av vad försörjningskravet 

ska uppnå, mer än att det ytterligare anpassar lagstiftningen till EU:s miniminivåer.187 Detta i 

ett led att minska antalet asylsökande till Sverige. Jag kan inte göra den bedömningen att 

förarbetena har framställt det legitima ändamålet som särskilt konkret, men jag kan konstatera 

att åtgärden i vart fall är ägnad att tillgodose det ändamålet. 

  

Men även i de fall vi accepterar en mer villkorad anhöriginvandring som legitimt allmänt 

intresse, så har det ganska långtgående konsekvenser även utanför det som ska uppnås. 

Familjebildning eller familjeåterförening är ju något som alla grupper i samhället kan vara 

                                                 
186 Regeringens första pressmeddelande avseende förändringarna, publ. 24 november 2015 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-

flyktingmottagande [hämtad 2017-01-05] 
187 Jfr Prop. 2015/16:174 s46 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
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intresserade av, inte bara de skyddsbehövande som söker sig hit. I dessa övriga grupper bör det 

ju rimligen finnas skillnader i inkomstnivåer eller andra individuella egenskaper som gör dem 

mer eller mindre benägna att kunna uppfylla ett försörjningskrav. I en lämplighetsbedömning 

kan jag därför se att försörjningskravet begränsar anhöriginvandringen för de som inte har 

förutsättningarna att skaffa sig en arbetsrelaterad inkomst eller tillräcklig bostad. Frågan 

kvarstår dock om det är ett nödvändigt ingrepp?  

 

I studien av Strik m fl. fanns det ju visserligen indikationer på att försörjningskrav kunde minska 

anhöriginvandringen, men att det är svårt att säga att kravet var avgörande som minskande 

effekt. I bästa fall har ett försörjningskrav en viss motiverande effekt i fråga om att skaffa sig 

stadig försörjning. Som Leerkes & Kulu-Glasgow visade kan det dock vara skillnad på att ha 

en stadig inkomst och ett yrke som främjar anknytningspersonens karriär. Fast jobb med 

minimilön är en kortsiktig lösning om man jämför med universitetsstudier utan lön. I en 

bedömning av nödvändigheten måste vi enligt Pirker ta hänsyn till om det finns mindre 

inskränkande alternativ att tillgå för att uppnå samma resultat. Enligt min bedömning fattas det 

i Regeringens förslag en konsekvensanalys som argumenterar kring om det finns en mindre 

inskränkande åtgärd, t ex i fråga om mer utsatta grupper. Detta till skillnad från de förarbeten 

från försörjningskravets införande, där man var tydlig med att införa undantag för de som inte 

förväntades kunna uppnå kravet inom en rimlig tid eller då det av andra omständigheter var 

orimligt att ställa dessa krav. Resultatet av att ha ett bredare försörjningskrav minskar kanske 

vår anhöriginvandring, men det saknas en analys om mindre förändringar kunnat uppnå 

liknande resultat. 

 

Det för oss till den tredje avvägningen, ifall åtgärderna och dess konsekvenser står i rimlig 

proportion till de eventuella negativa effekterna som kan drabba de berörda. Relevanta 

internationella åtaganden om rätten till familjeliv fastställer individens rätt till sin familj. De 

åtgärder som påverkar barn, ska tas med hänsyn till barnets intressen. Familjeåterförening för 

flyktingar ska särskilt främjas, i enlighet med UNHCR:s och Europadomstolens uttalanden. En 

avsaknad eller fördröjning av möjligheten att återförenas med sin familj har särskilda 

konsekvenser för flyktingar, som ofta är rädda att deras flyktingskäl ska drabba resten av deras 

familj. Den osäkerheten och rädslan gör det svårare att behandlas och rehabiliteras från 

traumatiska upplevelser från hemlandet eller flykten, vilket försvårar eller förlänger vägen till 

ett normalt liv.  
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Det finns fortfarande plats för staternas suveränitet, eller i förlängningen deras rätt att 

kontrollera vilka personer som befinner sig på deras territorium. Mycket av den forskning jag 

tagit del av (främst Bech m fl. och Strasser m fl.) presenterar hur den kontrollen mer och mer 

yttrar sig i ett slags värderingssystem. Ett försörjningskrav bevisar att en familj är en 

självförsörjande enhet som inte belastar statens trygghetssystem. Konsekvenserna blir att 

staterna ”godkänner” endast de anknytningspersoner som bidrar till samhället på ett korrekt 

sätt. Leerkes & Kulu-Glasgow menar att detta påverkar relationens hälsa, hälsotillståndet i 

övrigt och karriären.  

 

Vid försörjningskravets införande i Sverige tillsattes många undantag just i syfte att begränsa 

försörjningskravets exkluderande effekter, dvs risken att utsatta grupper skulle drabbas 

oproportionerligt hårt om de hade nedsatt arbetsförmåga. Försörjningskravet skulle motivera, 

men inte vara oöverkomligt i de fall situationen krävde det. Det nya försörjningskravet ska 

visserligen i teorin inte kunna kränka rätten till familjeliv (13 § TL), men förarbetet saknar 

djupare utredning av frågan.  

 

JK kritiserade det bristande utredningsarbetet särskilt hårt, då osäkerheten kring vad som avses 

påverkar både förutsägbarheten och komplicerar tillämpningen. Det finns internationell 

folkrättslig praxis som fastställer hur långt dylika begränsningar får inskränka på en individs 

grundläggande rättigheter. Europadomstolen har t ex i sitt avgörande Tanda-Muzinga mot 

Frankrike fastställt att det finns risk att staters krav för anhöriginvandring blir oproportionerlig 

med hänsyn till de sökandes situation, särskilt om det är en utsatt situation. Det kan inte direkt 

tolkas att en familjeseparation som varar sex år är oproportionerlig, men det är oproportionerligt 

att inte ta hänsyn till tidsåtgången eller om det finns risker med att utredningen dröjer. Den 

tillfälliga lagens smala förarbete ger inga konkreta exempel på vilka omständigheter som ska 

tas hänsyn till utan har bara en anvisning till ”internationella konventionsåtaganden”. Det står 

i kontrast till propositionen från 2009, som t ex exemplifierade just vilka omständigheter som 

kan anses som viktiga vid bedömningen av ”särskilda skäl” för undantag av kravet.  

 

Att försörjningskravets förändringar anpassar sig till EU:s miniminivåer finns det egentligen 

inga garantier för. Regeringen framför i princip endast sin egen försäkran om att den nya 

lagstiftningen följer EU:s fastställda normer. I uppsatsen har jag presenterat tre olika fall från 

EU-domstolen för att belysa att direktivets innebörd inte ska läsas på annat sätt än att 
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grundsyftet är att familjeåterförening ska beviljas.188 Visserligen är inte försörjningskrav i sig 

att anses som oproportionerlig189 men unionsrätten ska alltid tillämpas i belysning av relevanta 

folkrättsliga instrument såsom principen om barnets bästa eller rätten till familjeliv.190 Särskilt 

direktivets huvudsyfte talar emot Regeringens mer generella målsättning att minska 

anhöriginvandringen, men framförallt tycker jag att propositionen visar på bristande insikt i hur 

EU-rätten ska tillämpas.  

 

Enligt Barak måste en proportionalitetsbedömning ta hänsyn till om det finns en balans mellan 

åtgärderna och inskränkandet av individers rättigheter, skälen till åtgärderna ska vara 

välgrundade. Som nämnt ovan är Regeringens skäl generellt sämre grundade och saknar i vissa 

fall helt analyser kring vilka grupper som drabbas och i hur stor utsträckning. De avvägningar 

som gjorts i det nya förarbetet sträcker sig till att konstatera att försörjningskrav leder till 

minskad eller fördröjd anhöriginvandring. Det kommer att påverka integrationen och vissa 

familjer negativt, men att det är proportionerligt med hänsyn till att det endast är en tillfällig lag 

som gäller under de närmsta tre åren. Jag kan inte, med bakgrund av Europadomstolen och EU-

domstolens praxis, säga att Regeringen har något belägg för att tre års väntetid är en acceptabel 

tidsgräns. Kanske hade jag haft mer tillit till den bedömningen om Regeringen faktiskt 

hänvisade till internationell rättspraxis och förklarade närmare hur de kom till den slutsatsen. 

 

Vidare tycker jag att remissinstansernas framföranden om att försörjningskravet riskerar slå 

särskilt hårt mot skyddsbehövande är välgrundad kritik som Regeringen inte bemöter. Särskilt 

i fråga om tre månaders-undantaget, där det inte tas någon hänsyn till att vissa flyktingar faktiskt 

inte vet hur de ska kontakta sin familj eller om de ens är i livet. Det presenterades farhågor för 

att svenska utlandsmyndigheter hade en för lång handläggningstid för att en ansökan skulle 

kunna lämnas in i tid, vilket måste ses som exceptionellt dåligt förfarande enligt mig. Det finns 

alltså tydlig risk för att tidsbegränsningen automatiskt tvingar skyddsbehövande att uppfylla 

kravet. Eftersom skyddsbehövande bevisligen har ett sämre arbetsmarknadsdeltagande under 

sina första år i Sverige är det därför troligt att kravet kommer fördröja deras process, och deras 

familjemedlemmar dröjer kvar i hemlandet. En fördröjning som i bästa fall bara är ett ofrivilligt 

avbrott eller uppehåll av deras liv, men som i värsta fall kan leda till att familjemedlemmarna 

utsätts för direkt fara för sitt liv och hälsa. 

                                                 
188 Chakroun mot Nederländerna 
189 Mimoun Khachab mot Subdelegación del Gobierno en Álava 
190 O. och S. mot Maahanmuuttovirasto och Maahanmuuttovirasto mot L. 
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5.1 Slutsatser 

 

Min slutsats är att ett förändrat försörjningskrav i sig inte är att anses som direkt 

oproportionerligt med hänsyn till de internationella åtagandena om rätten till familjeliv. Som 

jag anmärkt ovan finns det dock allvarliga brister i lagstiftningsarbetet som skapat luckor. Det 

finns därför en överhängande risk att tillämpningen av den här lagstiftningen likväl kan bli 

oproportionerlig för vissa familjer, kanske särskilt de som inte är attraktiva på arbetsmarknaden. 

 

Jag har särskilt svårt att förlika mig med att den tillfälliga lagen var tvungen att framställa ett 

hårdare försörjningskrav. Som nämnt i inledningen, så är ett förändrat försörjningskrav endast 

en liten del av de stora begränsningar till anhöriginvandring som den tillfälliga lagen medfört. 

I realiteten kommer de uteslutande faktorerna som kommer innan försörjningskravet är aktuellt, 

förmodligen ha mycket mer långtgående konsekvenser för individen. Däremot så är 

försörjningskravet också onödigt eller svårförenligt med de grundläggande idéerna bakom 

anhöriginvandring. I jämförelse med ett arbetstillstånd, som per definition kräver en anställning 

så är anhöriginvandring endast i syfte att sammanföra en familj. Ser man till mer grundläggande 

skäl för att bevilja anhöriginvandring är därför kriterierna uppställda utefter relationens 

seriositet eller om personen tillhör rätt personkrets för att få tillåtelse att ansöka. Ett 

uppehållstillstånd på grund av anknytning är per definition inte ett tillstånd avhängigt en 

särskild nivå av inkomst utan en tillåtelse från statens sida att vidare etablera en redan seriös 

relation. Jag instämmer därför också i den meningen att försörjningskrav är en väldigt 

inskränkande åtgärd från statligt håll, att den tydligt påverkar familjens val och rollfördelning. 

Istället för ett personligt och intimt val, blir införandet av stränga försörjningskrav i 

förlängningen ett prov på om man förtjänar sin familj.  
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