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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Då det talas om den fria rörligheten kan jag inte låta bli att tänka på ett enat Europa. 

Europeiska Unionens (EU) medlemsstater
1
 och dess invånare, d.v.s. unionsmedborgare, får en 

form av trygghet och en känsla av jämlikhet länder emellan av att tillhöra en och samma 

enhet/union. EU-medlemskapet hjälper unionsmedborgare att fritt komma in i Sverige med 

deras familjer för att kunna arbeta, studera eller bo här om de har tillräckliga medel för deras 

försörjning m.m.
2
 Denna rörlighet och rättighet kallas för uppehållsrätt, vilket jag kommer att 

beskriva närmare i min uppsats. Både nationellt och internationellt har vi bestämmelser kring 

uppehållsrätten genom bl.a. utlänningslagen (2005:716) (UtlL), utlänningsförordningen 

(2006:97) (UtlF) samt Rådets direktiv, det så kallade rörlighetsdirektivet, 2004/38/EG.  

 

Det är miljontals unionsmedborgare som flyttar varje år till en annan medlemsstat för att 

turista, arbeta eller bosätta sig i den. Uppehållsrätten möjliggör för alla unionsmedborgare att 

på ett enkelt sätt röra sig fritt mellan EU-staterna och dessutom ta med sina familje-

medlemmar över medlemsstaternas gränser. Då jag refererar till familjemedlem i denna 

uppsats åsyftar jag till invånare från tredje land, d.v.s. medborgare i ett land utanför EU, och 

som är tillsammans med en unionsmedborgare. Det ställs inte något krav om specifikt med-

borgarskap hos familjemedlemmen för att hen ska kunna följa med unionsmedborgaren till ex. 

Sverige.
3
 Det ska vara lika enkelt att röra sig in till Sverige för en familjemedlem som för 

unionsmedborgaren. Familjemedlemmen/tredjelandsmedborgaren, har per automatik vistelse-

rätt i medlemsstaten genom sin relation till unionsmedborgaren.
4
 Det som utfärdas till den 

sökande tredjelandsmedborgaren, efter inlämnad ansökan, är uppehållskort, vilket kan gälla 

upp till fem år. Uppehållskortet är ett bevis som påvisar deras uppehållsrätt som grundar sig 

på unionsmedborgaren, d.v.s. anknytningspersonen i ärendet.
5
 Efter att tredjelandsmed-

borgaren vistats i Sverige tillsammans med unionsmedborgaren under minst fem år kan hen 

inneha permanent uppehållsrätt. Tredjelandsmedborgaren har därför rätt att ansöka om 

permanent uppehållskort och möjlighet att beviljas detta, enligt 3 a kap. 7 § UtlL.  

 

                                                
1 Vilka länder som är med i EU var god se: EU:s officiella websida [http://europa.eu/about-

eu/countries/index_sv.htm] 2014-10-30. 
2 Mer om vilka kriterierna återfinnes i 2004/38/EG artikel 7.1 och 7.2 samt 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL. 
3 2004/38/EG skäl 3. 
4 2004/38/EG skäl 1. 
5 2004/38/EG artikel 11.1. 
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Det är av vikt för EU att bevara familjelivet och skapa möjligheter för att hålla familjen intakt. 

Nyttjandet av den fria rörligheten  motiveras att det ska vara för familjens bästa. Att stärka 

och skydda denna rättighet är en av EU:s viktigaste uppgifter. Om unionsmedborgare inte fick 

frihet och tillåtelse att föra ett normalt familjeliv undermineras deras rättigheter. Dock, finns 

det invånare som aktivt väljer att missbruka den fria rörligheten, genom t.ex. sken-

förhållande, i syfte att undangå nationell lagstiftning om migration. Detta för att kunna bosätta 

sig i en medlemsstat. Att bearbeta dessa problem och försöka hindra att de ens uppstår bör 

vara ett primärt mål för EU. Den fria rörligheten skapar en öppenhet för tredjelands-

medborgare. Hur ställs då användningen av rörlighetsdirektivet kontra risken för sken-

förhållande? Den fria rörligheten är en viktig grundläggande rättighet för unionsmedborgare, 

men har denna rättighet några begränsningar? Hur vidsträckt är den i så fall? Går det att 

begränsa den fria rörligheten med motivering att förhindra skenförhållande? 

 

Det intressanta, enligt mig, är om det finns några skillnader mellan Migrationsverkets 

handläggning av att komma till Sverige som tredjelandsmedborgare och ansöka anknytning 

till en annan tredjelandsmedborgare som är bosatt i Sverige, d.v.s. uppehållstillstånd, i 

jämförelse med uppehållskort. Likheten mellan ärendeslagen är att i de båda fallen behandlar 

anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Ärendena ter sig lika och i grunden är de 

båda ärendeslagen uppbyggda utifrån internationell rätt som tillämpas av nationell rätt. Om nu 

de båda ärendeslagen har internationell rätt som bakgrund vad är då de direkta skillnaderna 

mellan dessa anknytningsärenden?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte i denna framställning är att utreda vilka skillnader det finns då Migrationsverket 

utreder relationer inom uppehållsrätten och inom uppehållstillstånd vid handläggning av 

ärendeslagen. Jag vill undersöka hur det närmare ser ut och hur skillnaderna ter sig. Detta för 

att sedan utreda vilket utrymme Migrationsverket har för att upptäcka skenförhållanden inom 

respektive ärendeslag. För att uppfylla mitt syfte kommer jag att svara på följande frågor i 

min framställning: 

 

- Vilka rekvisit uppställs i lagen för att beviljas uppehållskort, permanent uppehållskort 

respektive uppehållstillstånd? 
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- Om det finns skillnader mellan utredningar av relationer inom ärendeslagen, vad 

grundar de sig på?  

 

Mitt fokus i analysdelen läggs på uppehållskort och permanenent upphållskort som en 

tredjelandsmedborgare kan få via uppehållsrätten. Det är därmed tredjelandsmedborgare som 

söker anknytning via deras relation till unionsmedborgare vilket är av betydelse i min fram-

ställning.  

 

För att kunna lyfta fram de problemområden, som t.ex. skenförhållande, väljer jag att jämföra 

lagstiftningen kring utredning av relation samt seriositetsprövning inom uppehållsrätt med 

lagstiftningen kring uppehållstillstånd
6
. Med relation menar jag här äktenskap och registrerad 

partnerskap, samboskap samt nyetablerade förhållanden. 

 

1.2.1 Avgränsning 

Jag behandlade inte ärendeslag där EU-medborgare söker anknytning till andra EU-

medborgare. Vidare valde jag att inte ta upp i kapitlet ”Uppehållstillstånd” andra typer av 

ärenden där uppehållstillstånd beviljas, såsom exempelvis asyl, anknytning till svensk 

medborgare etc.  

 

Den röda tråden är att belysa skillnaderna angående de krav om utredningar kring relationer 

som existerar inom uppehållsrätt samt uppehållstillstånd. Jag anser att detta lyfter fram min 

analys för att vidare behandla bland annat bibehållen uppehållsrätt och hur ärendeslaget 

hanteras därefter, d.v.s. att sökande innehar permanent uppehållsrätt. Stor vikt läggs på 

permanent uppehållsrätt då det är först då, enligt mig, det går att upptäcka de problem-

områden som finns, exempelvis tidigare eller pågående skenförhållande. En sökande kan t. ex. 

inneha denna typ av relation under sin tid hen innehaft uppehållskort upp till fem år.  

 

1.3 Metod och material 

Jag använde mig av den rättsvetenskapliga metoden, vilket har som syfte att fastslå gällande 

rätt. Detta innebar att jag studerade gällande rätt och analyserade den praktiska hand-

läggningen av uppehållskort och permanent uppehållskort samt ärendeslagens ändamål.
7
 Den 

                                                
6 Framöver i framställningen då jag skriver om uppehållstillstånd handlar det enbart om en 

tredjelandsmedborgare som söker anknytning till en annan tredjelandsmedborgare. 
7 Sandgren, 2007, sid 39. 
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rättsvetenskapliga metod tillämpades var den rättsdogmatiska, där jag tolkade den gällande 

rätten med hjälp av lagar, förarbeten, direktiv, praxis från EU-domstolen och Migrations-

överdomstolen samt doktrin. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden systematiserades den 

gällande rätten. Metoden åsyftar att bidra till att material och begrepp utvecklas och att 

argument ifrågasätts och diskuteras för att sedan utveckla lösningsförslag.
8
 Med hjälp av 

denna metod kunde jag alltså fastslå och besvara mina egna frågeställningar utifrån gällande 

rätt.  

 

Den handläggning som utförs av Migrationsverket (och med avseende de ärendeslag jag berör 

i min uppsats) styrs av UtlL samt UtlF. Det är därmed dessa lagar jag lade fokus på under 

arbetets gång. I och med att uppsatsen berör handläggningen hos Migrationsverket använde 

jag mig även av bl. a. myndighetens föreskrifter.  

 

Jag utförde stickprover av slumpmässigt valda ärenden angående uppehållskort samt uppe-

hållstillstånd, vilka var inhämtade från Migrationsverket. Det var ca femton ärenden på 

respektive anknytningsärende jag gick igenom. Jag genomgick inte någon särskild urvals-

process vid val av ärendena. Det som  åsyftades var att få en inblick i hur de olika ärende-

slagen hanterades rent handläggningsmässigt, d.v.s. vilka typer av handlingar som en sökande 

och dennes partner måste inlämna för att beviljas rätt att få vara i Sverige. Detta gjorde jag för 

att skapa en större förståelse kring ärendets gång, vilken prövning som en sökande genomgår 

och i vilken omfattning.  

 

Det inhämtade rättsliga materialet värderade jag utifrån rättskälleläran. Med rättskälleläran 

menas vilka rättskällor, hierarkier, tolkningar som kan användas, i min framställning, vid 

tillämpning av rätten.
9
 Rättskällor står i en hierarki till varandra. Detta medför att förarbeten 

och praxis är subsidiära källor mot lagar och förordningar, enligt den hierarkiska ordningen.
10

 

I och med att jag diskuterar ett ämne som faller inom unionsrätten, EU-rätten, är det viktigt att 

fastställa unionsrättens betydelse i förhållande med nationell lagstiftning. 

 

EU-rätten är ett regelverk som är uppbyggd av lagstiftning och rättspraxis. Exempel på vad 

som innefattas inom detta regelverk är bl. a. skydd för mänskliga rättigheter, de fyra friheterna 

                                                
8 Jareborg, 2004, sid 4. Se även bl.a. Kulin-Olsson, 2011, sid 54. 
9 Kulin-Olsson, 2011, sid 54. 
10 Strömholm, 1996, sid 321. 
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(fri rörlighet för varor, kapital, personer och tjänster). Även andra internationella överens-

kommelser som EU ingått omfattas. EU-rätten står över nationell rätt för att medlemsstaters 

inträde i EU ska syfta till att deras gemensamma målsättningar kan uppfyllas. En av mål-

sättningarna är att företag ska konkurerra på lika villkor, underlätta handel och den fria 

rörligheten inom EU samt hindra diskriminering p.g.a. nationalitet. I och med att EU-rätten 

värderas högre medför det att de nationella domstolarna måste ta hänsyn till EU-rätten. EU-

domstolen bestämmer hur viktigt en allmän rättsprincip är och fastslår betydelsen som 

därefter är bindande för medlemsstaterna att följa. Det medför att praxis från EU-domstolen 

har en högre hierarkisk ordning, primär rätt, framför svensk praxis som behandlar samma 

frågeställning.
11

 Även unionsrättens förordningar och direktiv är en del av medlemsstaternas, i 

t. ex. Sverige, rättsordningar och har företräde framför nationell rätt.
12

   

 

De svårigheter som jag stötte på var främst att finna material i och med att detta område inte 

har berörts tidigare. Ännu en svårighet har varit att finna praxis på området. Det var först den 

1 maj 2014, genom bestämmelsen 14 kap. 5 b § UtlL, som rätten att överklaga Migrations-

verkets beslut angående uppehållskort samt permanent uppehållskort tillkom.
13

 Med bakgrund 

av detta insåg jag redan vid starten av mitt arbete att det var viktigt att lägga extra mycket tid 

och energi på att söka, samla ihop och sålla information, fakta och annat material. Jag ville 

fördjupa mig i lagstiftningen och bestämmelserna för att skapa en trovärdig och tydlig analys 

av rätts- och problemområdet. Det är därför jag med stor noggrannhet valde de rättsfall som 

jag berör i framställningen. Urvalet av praxis gjordes utifrån EU-domstolens tolkningar av 

rörlighetsdirektivet. För att få en klarhet i bestämmelsernas innebörd använde jag mig av 

domstolarnas uttalanden. Min tanke var att både jag och mina läsare skulle fördjupa oss i och 

skapa oss en ännu bättre förståelse för Migrationsverkets handläggningar och bedömningar.  

 

1.3.1  Hypotes 

I denna framställningen använde jag mig av en hypotes som stödjer sig på en rättsdogmatisk 

ansats. Den grundade sig på indikationer om att det finns skillnader inom uppehållsrätten samt 

uppehållstillstånd och hur styrkande av relationer behandlas rent handläggningsmässigt av 

Migrationsverket. De stickprov som jag tog från Migrationsverket indikerade att det existerar 

skillnader mellan ärendeslagen. Jag uppmärksammade att vid ärenden inom uppehållstillstånd 

                                                
11 Kulin-Olsson, sid 149. 
12 Strömholm, sid 322. 
13 Se även Prop. 2013/14:81, kap 5.7 sid 31f. 
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utfördes det någon form av utredning, skriftlig eller muntlig, kring relationens äkthet innan 

beslut togs. Inom uppehållskort fanns ingen liknande utredning till grund för beslut.  

 

Med detta som bakgrund konstaterade jag att det finns skillnader inom uppehållsrätt samt 

uppehållstillstånd. Min hypotes var således att dessa skillnader existerar p.g.a. att ärende-

slagen följes utav olika direktiv, rörlighetsdirektivet 2004/38/EG samt direktivet 2003/86/EG 

om rätt till familjeåterförening. Dessa direktiv har olika bakgrunder i förhållande till varandra. 

Direktiven följer olika syften inom unionsrätten där rörlighetsdirektivet åsyftar till att främja 

den inre marknaden. Familjeåterföreningsdirektivet har koppling till artikel 8 om rätten till 

privat- och familjeliv vilket återfinnes i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna (EKMR). 

 

1.4 Disposition 

Framställningen består av åtta kapitel. Utöver det första kapitlet, vilket behandlar den 

inledande delen, ges det i det andra kapitlet en beskrivning om Migrationsverket som 

förvaltningsmyndighet och hur ärenden ska hanteras av myndigheten. I samma kapitel 

behandlas även den instansordningen som råder för migrationsärenden och då dessa över-

klagas. I det tredje kapitlet återfinns en kort historisk bakgrund om EKMR och vad artikel 8 

har för betydelse och hur den kan tolkas. Jag fortsätter sedan med att beskriva uppehållsrätt, 

permanent uppehållsrätt samt bibehållen uppehållsrätt i det fjärde kapitlet. Vidare behandlas 

även vad dessa typer av uppehållsrätt har för beviskrav samt betydelse för en tredjelands-

medborgare som är tillsammans med en unionsmedborgare. I det femte kapitlet berörs frågan 

om skenförhållande inom uppehållsrätt och vilka potentiella åtgärder som kan finnas inom 

rörlighetsdirektivet för att motverka att dessa förhållanden uppstår. De krav som ställs för att 

bevilja uppehållstillstånd tar jag upp i mitt sjätte kapitel. Likt det femte kapitlet kommer jag i 

min framställning att beskriva familjeåterföreningsdirektivets, men även den nationella lag-

stiftningens, hantering av skenförhållanden inom uppehållstillstånd. Detta framgår i det 

sjunde kapitlet. Slutligen, i det åttonde kapitlet, följer en avslutande analys där mina slutsatser 

framställs. 
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2 Migrationsverket som förvaltningsmyndighet 

2.1 Ärendehanteringen 

Hur ett ärende ska handläggas hos Migrationsverket styrs främst av förvaltningslagen 

(1986:223) (FL). Dock, om annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker 

från förvaltningslagens bestämmelse 1 och 3 §§ FL så har det företräde då förvaltningslagen 

är subsidiär. Detta är huvudregeln vid ett ärendes hantering hos en förvaltningsmyndighet. De 

regler som finns angående vilken typ av utredning kring relationer mellan anknytningsperson 

samt sökande ställer Migrationsverket själva upp genom deras handböcker samt föreskrifter. I 

detta kapitel beskriver jag om hur beslutsunderlag ska framställas med stöd av förvaltnings-

lagen samt vilket utredningsansvar förvaltningsmyndigheter har.  

 

I 4 § FL regleras den serviceskyldighet förvaltningsmyndigheter har. Det framgår av 

bestämmelsen att myndigheten ska hjälpa den enskilde i den utsträckning som det är möjligt i 

den enskildes ärende. Det ska tas i hänsyn till frågans art, behovet av hjälp och myndighetens 

verksamhet. Det innebär såldes att förvaltningsmyndigheten har en skyldighet att hjälpa den 

enskilde så gott det går för att ta vara på sin rätt i ärendet. Vidare framgår det i 7 § FL att 

ärendet ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Förvaltningsmyndigheten har rätt att ta hjälp av andra myndigheter för att inhämta upp-

lysningar och yttranden, enligt samma paragraf. Om ärendet kan avse myndighetsutövning 

mot den enskilde och det inkommer uppgifter till myndigheten på annat sätt än genom en 

handling och det visar sig att de uppgifterna är av betydelse för ärendet ska det antecknas av 

myndigheten, enligt 15 § FL.  

 

En huvudregel är att handläggning ska vara skriftlig, vilket innebär inhämtande av 

dokument.
14

  Den sökande eller annan part har rätt, genom bestämmelsen 14 § FL, att även 

lämna uppgifter muntligt till ett ärende. Muntliga uppgifter godkäns endast om det kan avse 

myndighetsutövning mot enskild person och om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga 

gång. Den berörda myndigheten bestämmer själv om handläggningen ska ske muntligt och då 

med hänsyn till vad som underlättar för den enskilde, vilket ärendet behandlar.    

 

Handläggning av ärenden styrs även av förvaltningsrättsliga principer och inte bara av 

lagregler. Inom förvaltningsärenden är det officialprincipen som ska tillämpas. Denna princip 

                                                
14 Strömberg, 2011, sid 102.  
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innebär för domstolen att de ska tillse att ett mål blir utrett så som dess beskaffenhet kräver 

och detta har kommit i uttryck genom 8 § förvaltningsprocesslag (FPL). Denna princip gäller 

därmed för förvaltningsmyndigheter, även om det inte finns någon motsvarande lag-

bestämmelse. Förarbeten ger dock en tydlig vägledning att förvaltningsmyndigheter är 

skyldiga att deras ärenden blir tillräckligt utredda. Hur långt denna skyldighet sträcker sig 

beror på varje enskilt ärende och dess karaktär.
15

  

 

2.2 Instansordningen 

Migrationsärenden i Sverige följs av en specifik instansordning. Gällande tillståndsärenden, 

bl.a. uppehållskort samt uppehållstillstånd, är migrationsdomstolarna och Migrationsöver-

domstolen överinstanser. Enligt 16 kap. 3 § UtlL ska beslut som överklagas från Migrations-

verket gå till en migrationsdomstol för vidare prövning. Den migrationsdomstol som kan 

behandla ärendet är det som ligger närmast det Migrationsverk som fattat beslutet i ärendet. 

Migrationsdomstolens avgörande kan vidare överklagas, i enlighet med bestämmelsen 16 kap. 

9 § UtlL, till Migrationsöverdomstolen, vilket är den högsta instansen. Dock krävs det 

prövningstillstånd för att Migrationsöverdomstolen ska ta upp målet och pröva frågan. Detta 

går att utläsa ur 16 kap 11 § UtlL. 

 

Enligt 16 kap. 6 § UtlL är det en så kallad tvåpartsprocess som tillämpas inom migrations-

rättsliga mål. Detta innebär att Migrationsverket är motparten och den klagande är sökande i 

ärendet.
16

 Denna konstruktion av tvåpartsprocess är till för att sökande ska få en djupare 

förståelse till motiveringen av beslutet samt fär att sökande ska upplysas om vad som kan 

händelsevis saknas i ärendet för att beviljas ett tillstånd. Ärendets beskaffenhet kan utredas 

mer ingående då Migrationsverket och sökande för en dialog i processen.
17

   

 

                                                
15 Prop. 1985/86:80 sid 19.   
16 Se även 7 a § FPL. 
17 Prop. 1995/96:22 sid 77-79. 
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3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 

3.1 Historik 

Europakonventionen är en allmän förklaring för de mänskliga rättigheterna och den 

implementerades i svensk rätt år 1995.
18

 Sverige införde, i Kungörelse (1974:152) om 

beslutad om ny regeringsform (RF), bestämmelsen 2 kap. 19 § där det stadgas att ingen lag 

eller föreskrift får meddelas i strid med konventionen. En föreskrift får inte enligt 11 kap. 14 § 

RF tillämpas om domstolar finner att det står i strid med en bestämmelse i grundlag eller 

annan överordnad författning. EKMR ses som en sådan överordnad författning. Avsikten med 

bestämmelsen i RF är att EKMR:s regler inte sätts åt sidan genom inhemska föreskrifter.
19

 

Det är upp till lagstiftaren att se till att den nationella lagstiftningen inte överskrider EKMR. 

De fall där det sker att svensk lagregel strider mot konventionen är det upp till domstol och 

förvaltningsmyndigheter att bearbeta problemet.
20

   

 

3.2 Artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

Artikel 8 EKMR ställer upp skydd för intrång i den personliga sfären. Artikel 8.1, 

skyddsregeln, ställer upp att ”var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens”. Vidare i artikel 8.2 återfinns en undantagsregel vilket säger att en 

offentlig myndighet får inte ingripa åtnjutandet av denna rättighet annat än med stöd av lag. 

Om ingripandet visar sig vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle så ska det ske med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning/brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers 

fri- och rättigheter. 

 

Artikel 8 är omfattande i sin formulering och det medför att olika typer av kränkningar och 

situationer kan rymmas inom artikelns ramar. Skyddsregeln, skydd för privatliv, omfattar 

både ett skydd både för den fysiska integriteten och mot att vissa typer av uppgifter registreras 

eller utlämnas.
21

 Rätten till respekt för privatlivet är svår att definiera och det är säkert att 

påstå att andra företeelser som berör privatlivet inte omfattas av denna artikel. Många 

                                                
18 Prop. 1993/94:117 sid 1. 
19 Prop. 1993/94:117 sid 53-54. 
20 Prop. 1993/94:117 sid 38. 
21 SOU 2005:89 sid 52.  
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företeelser behandlas i andra artiklar såsom frihetsberövande, artikel 5 EKMR, tortyr och 

annan omänsklig eller förnedrande handling, artikel 3 EKMR, etc.  

 

Vid sidan av respekt om privatliv omfattar första stycket i artikel 8 även respekt för 

familjelivet. De fall där en familj splittras eller om familjens möjlighet för kontakt försvåras 

är det inte bara själva familjelivet som drabbas utan även privatlivet för de familjemedlemmar 

som splittras.
22

 Detta går att påvisa genom målet ”Berrehab”
23

 vilket berörde en 

tredjelandsmedborgare, make, som var gift med en Nederländsk medborgare, maka. Maken 

vägrades fortsatt uppehållstillstånd, och han blev utvisad till hemlandet, på den grunden att 

han och makan hade separerat. Därmed var de villkoren inte längre uppfyllda på vilket han 

hade beviljas uppehållstillstånd från första början, d.v.s. anknytning till en maka. Dock hade 

de ett barn tillsammans som han hade umgänge med och innan separationen bodde han 

tillsammans med sin familj under ett flertal år. Berrehab anförde att det inte bör ha någon som 

helst betydelse att relationen hade upphört och att han hade rätt till ett självständigt uppehålls-

tillstånd. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) ansåg att 

med stöd av artikel 8 EKMR var utvisning en oproportionerlig åtgärd i förhållande till ett 

beviljande av ett fortsatt uppehållstillstånd. Det stred inte, enligt Europadomstolen, mot det 

nationella intresset att bevilja sökande tillstånd då han innehaft ett arbete under hela sin tid i 

staten. Berrehab hade även ett barn som han umgicks mycket med efter separationen vilket 

tydde på att han värderade högt sin tid med barnet. Att utvisa honom var att försvåra 

bevarandet av familjerelationen med sitt barn och därmed utgjorde det ett intrång i hans rätt 

enligt artikel 8 EKMR.  

 

Undantagsregeln som återfinns i artikel 8.2 EKMR innebär att staten har rätt att ingripa i 

rättigheten om skydd för privat- och familjeliv i artikel 8.1 EKMR. Ingripandet ska vara i 

proportion till det syfte som det ska tillgodose genom inskränkningen. För att ett ingripande 

får ske ska tre följande villkor uppfyllas:  

 

1. ingreppet måste vara lagligt (d.v.s. stöd i nationell lag), 

2. ingreppet måste vara ägnat till att tillgodose allmänt eller enskilt intresse (nationell 

säkerhet eller allmän säkerhet, landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av 

oordning eller brott, etc.), 

                                                
22 Danelius, 2012, sid 346-347. 
23 Målnummer 10730/84, ”Berrehab”. 
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3. ingreppet måste vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle (d.v.s det ska finnas ett 

samhälleligt behov)
 
 

 

Artikel 8 medför ett ansvar för stater att införa skyddsåtgärder för att skydda den privata 

personen så att inte artikeln överträds. Dessa åtgärder kallas för positiva åtgärder och det 

innebär att en stat kan införa bestämmelser i lagstiftning för att den enskildes privata sfär 

beaktas, exempel är straffbestämmelse om övergrepp. En stat kan bryta mot artikel 8 om det 

tolererar en viss situation och inte skapar tillräckligt skydd för att motverka det. Det som 

staten blir ansvarig för är sin underlåtenhet att bearbeta situationen. Dock, ska det tas i hänsyn 

till att skyddsåtgärderna och de krav som ställs på staten är rimliga.
24

  

 

Det ansågs i målet ”X och Y”
25

 att dessa positiva åtgärder inte hade fullgjordes och att det 

fanns brister i Nederländernas lagstiftning. Målet handlade om en handikappad kvinna som 

blivit utsatt för sexuellt utnyttjande i Nederländerna. Enligt den nationella lagstiftningen 

kunde brottet endast väckas om målsägande själv kunde ange vad som hade hänt. Detta kunde 

inte ske i och med att kvinnan var mentalt handikappad. Den Nederländska staten ansågs 

bryta mot artikel 8 EKMR genom att de inte infört ett tillräckligt tillfredställande rättsligt 

skydd för deras invånare.  

 

  

                                                
24 Danelius, 2012, sid 347. 
25 Målnummer 8978/80, ”X och Y”. 
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4 Uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt 

4.1 Rörlighetsdirektivet 2004/38/EG 

Detta direktiv reglerar de olika rättigheterna som en unionsmedborgare och dennes familje-

medlem har vid inresa samt vistelse i de länder som tillhör Europeiska Unionen
26

. Av initiativ 

av Europeiska kommissionen den 25 september 2001 kom förslaget om rörlighetsdirektivet 

som lämnades över till Europeiska unionens ekonomiska och sociala kommitté samt Region-

kommittén för att ge sitt yttrande. Till slut antog både Rådet och Europaparlamentet 

förslaget.
27

 Direktivet utfärdades den 29 april 2004 och trädde i kraft den 30 april 2004. I och 

med detta ikraftträdande upphörde nio andra direktiv
28

 att gälla.
29

 Syftet med direktivet var att 

de tidigare nio direktiven skulle samlas ihop och bli en enda rättsakt. Det som även ville 

åstadkommas var att kraven skulle förenklas för en unionsmedborgare och deras familjer, 

oavsett medborgarskap, att kunna få vistas i medlemsstater tillsammans.
30

 

 

De individer som omfattas av direktivet är som sagt endast unionsmedborgare samt deras 

familjemedlemmar. Unionsmedborgaren har alltid en rätt att resa in i en medlemsstat genom 

att enbart uppvisa hemlandspass eller nationellt identitetskort. Hen får stanna i värdlandet i 

minst tre månader utan några förbehåll.
31

 Uppehållsrätt som råder en längre tid än tre månader 

krävs det att EU-medborgaren uppfyller ett personkriterie som arbetstagare, egen företagare, 

student, pensionär eller  att hen har tillräckliga medel för sin försörjning.
32

 Jag kommer att gå 

in på dessa områden mer framöver.  

 

Det är fastslaget i direktivet att EU-medborgarna och deras familjemedlemmar har uppe-

hållsrätt utan att deras rätt ska behövas prövas genom ett särskilt prövningsförfarande. Uppe-

hållsrätten är någonting som sker per automatik vid inträde i en medlemsstat. En tanke bakom 

rörlighetsdirektivet är att det främjar möjligheten för familjeåterförening eftersom unionsmed-

borgare kan flytta med sina familjemedlemmar, oavsett deras nationalitet.
33

 Det går inte heller 

                                                
26 Vilka dessa är var god se: Migrationsverket [http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-

och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare.html] 2014-10-06. 
27 Europeiska unionens officiella tidning (EOT), nr C 54 E , 02/03/2004 sid 12. 
28 De direktiv som upphörde var följande: 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/197/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 

75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG samt 93/96/EEG. 
29 2004/38/EG artikel 38.2. 
30 EOT, nr C 54 E , 02/03/2004 s. 12, Rådets motivering: Kap II.  
31 2004/38/EG artikel 6.1. 
32 Mer om vilka kriterierna är återfinnes i 2004/38/EG artikel 7.1 och 7.2 samt 3 a kap. 3 och 4 §§ UtlL.  
33 2004/38/EG skäl 3. 

http://www.migrationsverket.se/info/eumedborgare.html
http://www.migrationsverket.se/info/eumedborgare.html
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att kräva att unionsmedborgaren ska ansöka om tillstånd
34

 i Sverige så länge kravet om uppe-

hållsrätt är uppfyllt. Vilka krav som ställs ska jag gå närmare in på senare i min uppsats. 

Territoriellt sett är direktivet tillämpligt och gällande hos alla medlemsstater.
35

 

 

4.1.1 Uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare 

I kraft av unionsmedborgarens medborgarskap har denne själv, men även dennes familje-

medlemmar, rätt att vistas i en medlemstat, vilket framgår av rörlighetsdirektivet.
36

 I de fall då 

familjemedlemmar inte har visum eller de resehandlingar som krävs har medlemsstaterna en 

skyldighet att underlätta inresa till landet. Innan de vägras inträde till medlemsstaten ska de 

inom rimlig tid få möjlighet att inkomma med de nödvändiga handlingarna.
37

 Detta blev 

tydligt i ”MRAX”
38

 (Rörelsen mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet). I detta mål 

ställdes bl.a. frågan om äkta makar, unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare, där 

tredjelandsmedborgaren som inte har en gällande visering i Belgien har rätt att nekas inträde i 

landet? Den belgiska staten hade infört vissa krav, s. k. cirkuläret, för en utlänning om vilka 

handlingar denne förutsetts att uppvisa för att eventuellt beviljas tillstånd i landet. Om 

utlänningen inte kunde uppvisa de handlingarna, exempelvis styrkande av identitet samt 

gällande visering, skulle utlänningen nekas inträde eller ansökan om tillstånd nekas. Den 

belgiska staten ansåg att tredjelandsmedborgare därmed vistades illegalt i landet och därmed 

hade inte rätt att stanna. ”MRAX” begärde vid nationell domstol att detta cirkulär skulle 

ogiltigförklaras då det stred mot gemenskapsdirektivet om rörlighet och bosättning. Dom-

stolen kom fram till att inresa borde medges trots avsaknad av visering om utlänningens 

identitet då äktenskapsbandet kunde styrkas. Visering ansågs av domstolen endast vara av en 

formell karaktär och borde beviljas nästan automatiskt av den medlemsstat utlänningen vistas 

i. Den berördes rätt att resa in i medlemsstaten, gemenskapen, grundas inte på viseringen utan 

den följer enligt gemenskapsrätten grundad på familjeanknytningen.      

 

Enligt 2 kap. 5 § UtlL har unionsmedborgaren och dennes familjemedlemmar rätt till högst tre 

månaders vistelse, en slags ”uppehållstillståndsfri” tid, i värdlandet. Rätten till uppehållsrätt 

kräver inte en ansökan från unionsmedborgaren eller någon annan åtgärd från denne. Det enda 

kravet som ska uppfyllas är uppvisande av giltigt identitetskort från hemlandet eller giltigt 

                                                
34 Ex. Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd etc. 
35 Prop. 2005/06:77, sid 37. 
36 2004/38/EG skäl 1. 
37 2004/38/EG artikel 5.4. 
38 C-459/99, ”MRAX”. 
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hemlandspass. Uppehållsrätten består så länge villkoren för den rätten är uppfylld. De villkor 

som ställs för unionsmedborgaren avser rätten att vistas mer än tre månader. Villkoren är att 

unionsmedborgaren ska vara exempelvis arbetstagare, studerande, person med tillräckliga 

medel eller familjemedlem till annan unionsmedborgare. Familjemedlemmen, den sökande, 

behöver således inte söka uppehållstillstånd på anknytning till sin unionsmedborgare, 

anknytningsperson.
39

 Visserligen finns nationell lagstiftning som uppställt förutsättningar att 

beakta för en medsökande till en unionsmedborgare. Dessa förutsättningar återfinnes, inom 

svensk rätt, i 3 a kap. 2 § UtlL
40

. Bestämmelsen beskriver vilka medsökande som kan ses som 

en familjemedlem inom uppehållsrätten. Bestämmelsen räknar upp följande: förälder (eller 

annan släkting i rakt uppstigande led) som är ekonomiskt beroende eller barn under 21 år, 

sambo, make/maka eller registrerad partner.  

 

Vidare i 3 a kap. 4 § UtlL står det att familjemedlemmar har rätt till uppehållsrätt när deras 

anknytningsperson har det. Familjemedlemmen måste uppvisa, förutom ett giltigt hemlands-

pass eller nationellt identitetskort, dokument som styrker familjeanknytningen till unions-

medborgaren.
41

 Ännu ett krav för att en familjemedlem ska kunna registrera sin uppehållsrätt 

är att dennes anknytningsperson ska styrka att denne fortfarande uppfyller kravet
42

 om uppe-

hållsrätt.
43

 Det finns inga undantag om vilka medborgare som betraktas som familjemedlem. 

En familjemedlem, oavsett sin nationalitet har rätt att vistas i en medlemsstat tillsammans 

med sin unionsmedborgare. Dock, uppställs det mer åtgärder för en familjemedlem som är 

tredjelandsmedborgare. Lydelsen 3 a kap. 10 § 2 st. UtlL uppställer ett krav om att en tredje-

landsmedborgar måste inlämna en ansökan om uppehållskort. Ansökan ska behandlas av 

Migrationsverket inom sex månader.
44

 Uppehållskort gör ingen skillnad när det kommer till 

det EU-rättsliga perspektivet. Då uppehållskort omfattas av uppehållsrätt utgör det inte något 

uppehållstillstånd och har inget i sig att göra med tredjelandsmedborgares rätt att röra sig i 

medlemsstaten. Det är enbart ett styrkande av deras uppehållsrätt i medlemsstaten. Om 

vistelsen ska sträcka sig över tre månader måste ansökan om uppehållskort göras.
45

 

Unionsmedborgare får inte ett bevis om deras uppehållsrätt och därmed är deras vistelse inte 

begränsad genom ett tillstånd eller fastställande dokument som visar deras vistelserätt i 

                                                
39 2004/38/EG skäl 11. 
40 Motsvarar 2004/38/EG artikel 2.2. 
41 SOU 2005:49, sid 215. 
42 D.v.s. att anknytningsperson fortfarande uppfyller ett peronkriterie. 
43 2004/38/EG artikel 7.2. 
44 Motsvarar 2004/38/EG artikel 10.1. 
45 2004/38/EG artikel 9.1. 
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Sverige. Uppehållskort däremot har en giltighetstid. Kortets giltighetstid är upp till fem år och 

det kan begränsas beroende om den beräknade vistelsen i Sverige är under en kortare period.
46

  

 

4.1.2 Vilka beviskrav uppställs inom uppehållsrätten? 

Unionsmedborgares familjemedlemmar beviljas uppehållsrätt för att familjens enhet ska 

bevaras. Grundprincipen är att unionsmedborgaren och dennes familj ska kunna röra sig fritt 

mellan medlemsstaterna lika enkelt som när medborgarna förflyttar sig inom deras egna 

länders territorium.
47

  

 

När en familjemedlem till en unionsmedborgare reser in till en medlemsstat så ska denne, 

vilket jag nämnt tidigare, kunna legitimera sig med ett giltigt hemlandspass eller nationellt 

identitetskort. Dokument som kan styrka en verklig familjeanknytning till unionsmedborgaren 

och att denne innehar en sysselsättning i medlemsstaten ska även inlämnas till berörd 

myndighet. Som exempel på dokument att uppvisa är vigselbevis, bevis om registrerat 

partnerskap etc. Det är dock viktigt att tänka på att tredjelandsmedborgaren som söker ska 

uppvisa ett gilitgt pass. Det räcker alltså inte med ett nationellt identitetskort för denne.
48

  

 

En dom
49

 vilket berörde en tredjelandsmedborgare som var gift med en finska vilka var 

bosatta i Sverige fick avslag förenat med utvisning angående ansökan om uppehållskort. Bed-

ömningen gjordes att det var styrkt att anknytningspersonen, makan, hade ett arbete och 

kunde därmed ses ha uppehållsrätt som arbetstagare men sökande uppvisade inte ett giltigt 

hemlandspass. Domen gick till Migrationsöverdomstolen. Där gjordes bedömningen att 

samma beviskrav ska ställas på tredjelandsmedborgare då de reser in och ut ur Sverige som då 

de vistas i landet. Både nationell rätt samt rörlighetsdirektivet ger stöd för att det ska uppvisas 

ett giltigt hemlandspass för att styrka sin medföljande uppehållsrätt till unionsmedborgare och 

därmed ska ingen annan tolkning göras. Migrationsverkets beslut stod därmed fast.      

 

Sammanfattningsvis innehar en familjemedlem uppehållsrätt  om denne är sambo, make/maka 

eller registrerad partner till en unionsmedborgare. Bedömningen av uppehållsrätten påverkas 

inte av vilket personkategori i 3 a kap. 3 § UtlL som unionsmedborgaren tillhör. Förut-

                                                
46 2004/38/EG artikel 11.1. 
47 Prop. 2005/06:77, sid 35-38. 
48 2004/38/EG artikel 10.2 a-c. 
49 MIG 2007:56. 
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sättningen är att äktenskapet och registrerade partnerskapet är giltigt för att uppehållsrätt ska 

beviljas. Relationens ingående ska inte heller strida mot svensk lag eller andra grundläggande 

värderingar i det svenska samhället. Detta kommer jag att behandla mer djupgående under 

kapitlet ”Äktenskap och registrerad partnerskap”.   

 

Jag vill betona att sambo som familjemedlem inte återfinns inom rörlighetsdirektivet. Detta är 

något som Sverige själv har valt att införa i rätten, genom 3 a kap. 2 § 1p. UtlL, med bakgrund 

av likabehandlingsprincipen. Detta kan därmed innebära att om en tredjelandsmedborgare 

som är sambo med en svensk medborgare och avser att utnyttja sin fria rörlighet i en annan 

medlemsstat inte kan få uppehållskort i den staten. Tredjelandsmedborgaren kan inte åberopa 

direktivet för att följa med den svenska medborgaren. Det kan i och för sig finnas andra EU-

länder som likt Sverige har infört uppehållsrätt även för sambo.    

 

De stickprov som jag tog inom ärenden om uppehållskort fanns ingen typ av utredning 

angående relationen mellan sökande och dennes anknytningsperson. Som jag nämnde tidigare 

ska det inom samboförhållanden kunna styrkas att relationen pågått i minst sex månader, 

vilket dock alltid fanns dokumenterat i ärendena. Dessa handlingar var i form av civilregister 

från hemlandet, hyreskontrakt, etc. Muntliga utredningar eller frågor som ställts kring 

relationen fanns däremot inte bifogade. Inom ärenden som gällde makar kunde jag inte hitta 

någon utredning där det hade utretts äktenskapets giltighet, mer än att vigselbevis hade 

bifogats till ärendena.  

 

4.1.2.1 Äktenskap och registrerat partnerskap 

Det får inte ställas några fler utredningskrav än de som står i bestämmelsen 3 a kap. 2 § UtlL, 

angående familjemedlemmar. Migrationsverket får däremot utreda om det finns misstanke att 

relationen mellan parterna kan anses vara ogiltig och att exempelvis äktenskapets ingående 

strider mot svensk lag. Där är lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmynderskap (IRÄF) aktuell. Det finns en huvudregel, 1 kap. 7 § 1 

st., i nämnd lag som innebär att ett äktenskap som ingåtts utanför Sverige är giltig till formen 

om det är giltigt i det land äktenskapet ingåtts. Undantag till denna huvudregel är exempelvis 

äktenskap som ingåtts via tvång, 1 kap. 8 a § 2 p. IRÄF, eller att en eller båda parterna var 

under 18 år, 2 kap. 1 §  Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB), vid ingående av äktenskapet. 

Därmed kan äktenskapet inte anses vara giltig inom ramen av lagen och inte i Sverige heller.   
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Vigselbeviset gällande äktenskap är den enda bevisningen som ska uppvisas i samband med 

ansökan och utredningar kring förhållandet ska normalt inte tillämpas. Dessa åtgärder anses 

vara en inskränkning i den fria rörligheten. Utgångspunkten ska vara att relationen är seriös 

och att den får inte kontrolleras.
50

 

 

I ”Metock”
51

 slog EU-domstolen fast att nyetablerade förhållanden
52

 godtas som grund vid 

ansökningar om uppehållskort. I det nämnda målet var omständigheterna sådana att fyra 

tredjelandsmedborgare gifte sig i Irland och sedan sökte dem uppehållskort i anknytning till 

sina partners vilka var unionsmedborgare med uppehållsrätt i landet. Paren hade inte haft 

någon relation med varandra innan de flyttade till Irland. Det blev avslag på ansökningarna 

med hänvisning att det var ett äktenskap som uppgjordes enbart för att beviljas uppehållskort. 

Domstolen ansåg att tredjelandsmedborgare har rätt att ta del av samma rättigheter som 

dennes anknytningsperson som är unionsmedborgare oavsett var och när de ingick i äkten-

skapet. Därmed skulle uppehållskort beviljas. Kontentan av målet är att det inte ska ställas 

några andra krav på parterna än att de ingått ett giltigt äktenskap.  

 

En liknande frågeställning uppkom i ett annat mål
53

. Det var en tredjelandsmedborgare som 

rest in i Sverige och inledde därefter en relation med en man från Litauen. Paret gifte sig i 

Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg, likt i ovannämda målet, att makan utgjorde en 

sådan familjemedlem till en unionsmedborgare som beskrivs i 3 a kap. UtlL. Detta även med 

bakgrund att förhållandet inleddes i Sverige och att de gifte sig i Sverige och inte varit en 

familj innan dess. Det ska inte av Migrationsverket utredas om ett parförhållande bildades 

utanför Sverige, d.v.s. att det räcker att det bildades i Sverige. 

 

I ett annat mål
54

 från Migrationsöverdomstolen hade sökande överklagat beslut från 

Migrationsdomstolen angående avslag på sin uppehållskortsansökan med förening om 

återreseförbud
55

. Avslaget motiverades med att äktenskapet mellan klagande och dennes 

maka, som var unionsmedborgare, var ett skenförhållande. Denna bedömning gjordes utifrån 

genomförd utredning om parets förhållande. Utredningen visade att paret uppgav olika 

                                                
50 Handlingar som ska uppvisas för uppehållskort återfinnes i 2004/38/EG artikel 10.2. 
51 C-127/08, ”Metock”. 
52 Sökande har avsikt att ingå äktenskap eller samboskap med anknytningsperson i Sverige.  
53 Migrationsöverdomstolens dom UM 3289-08 meddelad den 29 januari 2009.  
54 Migrationsöverdomstolens dom UM 7584-08 meddelad den 26 mars 2009. 
55 Med återreseförbud innebär det att sökande inte har rätt att återvända till landet under en viss 

bestämd/obestämd tid. Se närmare innebörd 8 kap. 24 § UtlL. 
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uppgifter och därmed kunde de inte ses som ett trovärdigt par. Klagande hänvisade till 

”Metock” och ansåg i och med att de var gift i Sverige bör paret ses som nyetablerat 

förhållande och därmed hade de rätt till uppehållsrätt. Klagande menade även att utredning 

inte skulle göras för att det finns inget sådant uttryckligt krav i rörlighetsdirektivet. 

Migrationsöverdomstolen uttalade att det inte finns en tydlig bestämmelse inom 

uppehållsrätten i 3 a kap UtlL, angående skenäktenskap. Domstolen fastslog Migrations-

verkets beslut och tog utredningen i beaktande och hänvisade även till ingressen till 

rörlighetsdirektivet, pkt 28, där det står följande: ”För att skydda mot missbruk av rättigheter 

eller bedrägeri, särskilt skenäktenskap eller andra former av förhållanden som ingåtts endast 

i syfte att åtnjuta rätt att fritt röra sig och uppehålla sig, bör medlemsstaterna ha rätt att anta 

nödvändiga åtgärder."
56

  

 

De personer som ingått registrerat partnerskap har uppehållsrätt enligt direktivet och 

relationen ska som huvudregel ses som ett äktenskap. Bestämmelser kring registrerat partner-

skap återfanns tidigare i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, men enligt 1 § samma 

lag upphävdes den i svensk lagstifning april 2009. Den upphävda lagen fick övergångs-

bestämmelser som tillämpas än idag i frågor om registrerat partnerskap genom 2 § lag 

(2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (URP). Det 

framkommer i 3 § 1 st. URP att parter som väljer att registrera sitt partnerskap till Skatte-

verket ska likställas som ett äktenskap från och med det att anmälan har inkommit till 

myndigheten. Även om relationen ska likställas med äktenskap inom svensk lagstifning, och 

därmed kunna åberopas som grund till uppehållsrätt, kan det endast prövas i de fallen där det 

mottagande medlemsstaten samt ursprungslandet har registrerad partnerskap i sin nationella 

lagstiftning.
57

 Därmed kan registrerad partnerskap bara åberopas i enlighet med rörlighets-

direktivet i vissa medlemsländer.  

 

4.1.2.2 Samboskap 

Sambolagen (2003:376) 1 § definierar ett samboförhållande som två personer som stadig-

varande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En utgångspunkt är 

att den sammanlevda relationen inte ska vara för kortvarig och det ska ingå gemensamt 

hushåll och bostad och även gemensamt ekonomiskt samarbete.
58

 Sammanboendet ska ha en 

                                                
56 Samma motivering återfinnes i 2004/38/EG artikel 35. 
57 2004/38/EG artikel 2.2 b. 
58 Prop. 2002/03:80 sid 27. 
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viss varaktighet eller syfte till det. Det går exempelvis att utläsa utifrån folkbokföringen om 

paret är registrerat på samma adress och hur länge de har varit det. Därmed kan tillfälliga 

förbindelser inte ses som ett samboförhållande.  

 

Ett riktmärke är sex månader av gemensamt boende. Styrkande skäl som kan uppvisa 

samboförhållande är även om paret har barn med varandra, då kan det utgås att samboskap 

föreligger. Det är upp till den sökande att bevisa att påstådd samboskap föreligger. Hen måste 

redovisa omständigheterna för att styrka samboskapet, och då kan dessa vara exempelvis 

handlingar såsom gemensamt hyreskontrakt eller bankkonto.
59

 Migrationsverket utreder och 

tar ställning till om det kan anses föreligga samboskap och då kan en mer djupgående 

utredning göras. Om de handlingar som sökande skickar in för att styrka förhållandet ses som 

bristfälliga så kan myndigheten ta ställning till om en muntlig utredning ska göras med 

parterna. Detta görs i syfte för att avgöra om förhållandet kan anses vara seriöst och inte med 

baktanke om att undangå den svenska utlänningslagstifningen genom exempelvis ett skenför-

hållande.
60

  

 

Det kom lite mer vägledning ur en dom
61

, vilket handlade om uppehållstillstånd och när 

samboskap anses vara ett godtagbart förhållande. Även om målet i första hand berör 

uppehållstillstånd gav det en tolkning av begreppet sambo. I domen fastslogs det att begreppet 

sambo i utlänningslagens mening ska vara ett par som inte är gifta och bott stadigvarande 

tillsammans utanför Sverige. För det fall paret inte stadigvarande bott tillsammans i utlandet 

innan de flyttade till Sverige kan relationen därmed inte ses som ett samboförhållande i lagens 

mening. Här gjordes alltså bedömning hur sambo skulle anses genom hela utläninningslagen 

och således alla ärendeslag inom migrationsrätten. 

 

Kort efter ovannämnda domen gjorde Migrationsöverdomstolen en intressant bedömning 

angående samboförhållande inom utlänningslagen. Sökande, A, ansökte om asyl i Sverige och 

åberopade även anknytning, i detta fall uppehållskort, till sin sambo, B, vilket hade både 

svenskt och polskt medborgarskap. Migrationsverket avslog A:s ansökan och förenade det 

med utvisning. A överklagade och yrkade att henn hade rätt att stanna genom hens sambos 

polska medborgarskap och därmed anses ha en uppehållsrätt via sin sambo även om de 

                                                
59 Prop. 2002/03:80 sid 43-44. 
60 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”EES-medborgare och deras familjemedlemmar”, sid 29. 
61 MIG 2008:30. 
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inledde samboförhållandet först efter A:s inresa i landet. A åberopade situationen i ”Metock”, 

där det ansågs godtagbart att ses som familjemedlem även om äktenskapet och relationen 

inleddes efter inträde i en medlemsstat. A menade, med bakgrund av EU-målet, att detsamma 

bör ses för samboskap. Migrationsöverdomstolen tog först upp att även om rörlighets-

direktivet inte berör sambo som familjemedlem så har varje medlemsstat själva beslutanderätt 

att anta gynnsammare bestämmelser än direktivet, vilket Sverige gjort då sambo även finns 

som kriterie för familjemedlem i 3 a kap UtlL mening. Vid bedömning om sambo menade 

Migrationsöverdomstolen att relationen ska defineras på samma sätt som i sambolagen. Med 

bakgrund av ”Metock” ansåg domstolen att detsamma ska tillämpas för samboförhållande 

såsom äktenskap, d.v.s. att samboskapet kan inledas först efter inträde i Sverige. Dock, med 

förbehåll att samboskap ska styrkas för minst sex månader men det behöver inte inledas 

utomlands utan i Sverige. Detta betyder att det tidigare synsättet om att samboskap ska 

bedömas lika genom hela utlänningslagen förkastades. Denna dom medföljde att det finns 

olika förhållningssätt för samboförhållanden beroende om det är 3 a kap. (uppehållsrätt) eller 

5 kap. (uppehållstillstånd) som ska tillämpas.
62

   

 

4.2 Permanent uppehållsrätt 

Permanent uppehållsrätt ska ses som att det inträder per automatik. Bestämmelsen 3 a kap. 7 § 

UtlL lyder att grundkravet är att sökande har vistats i en medlemsstat utan avbrott, i minst fem 

år, tillsammans med den unionsmedborgaren som hen härlett sin uppehållsrätt från vid 

ansökan om uppehållskort. Tredjelandsmedborgaren får denna rätt styrkt genom att lämna in 

en ansökan om permanent uppehållskort. Enligt 3 a kap. 7 b § UtlF ska denna ansökan 

inlämnas innan giltighetstiden för sökandes uppehållskort går ut.  

 

Familjemedlemmen måste vid ansökan uppvisa sin härledda uppehållsrätt. Med det menas 

handlingar som styrker att hen och anknytningspersonen har bott stadigvarande i 

medlemsstaten i minst fem år.
63

 Det ska även kunna styrkas att unionsmedborgaren uppfyllt 

kravet
64

 om uppehållsrätt under hela den tiden, och det kan vara i egenskap av arbetstagare, 

studerande osv., vilket kommer till uttryck genom 3 a kap. 10 § UtlF. Det var i det förenade 

målen ”Ziolkowski/Szeja”
65

 som EU-domstolen fastslog att en unionsmedborgare som bott i 

                                                
62 MIG 2011:17. 
63 2004/38/EG artikel 16.2. 
64 Kraven går att återfinna i 2004/38/EG artikel 7.1. 
65 Sammanslagna målen C-424/10 och C-425/10, ”Ziolkowski/Szeja”. 
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en medlemsstat minst fem år inte var att anse tillräckligt för att kunna beviljas permanent 

uppehållsrätt. Förutom bosättningen är unionsmedborgaren även tvungen att visa att hen har 

haft uppehållsrätt under en sammanhängande period om fem år i medlemsstaten i enlighet 

med rörlighetsdirektivets art 7.1 för att kraven ska ses som uppfyllda. 

 

4.2.1 Bibehållen uppehållsrätt 

Genom bibehållen uppehållsrätt kan tredjelandsmedborgaren behålla sin rätt och beviljas 

permanent uppehållskort fastän relationen till unionsmedborgaren på något vis upphört. Detta 

för att sökande fortfarande ska kunna åtnjuta rättigheterna som rör rörlighetsdirektivet som 

hen hade från början. Bibehållen uppehållsrätt uppställer olika undantag för tredjelandsmed-

borgare och återfinnes i 3 a kap. 5 b – d §§. De olika undantagen är följande: 

 

 3 a kap. 5 b § UtlL: Om unionsmedborgaren, vilket sökande härleder sin uppehållsrätt 

till, avlider kan sökande beviljas bibehållen uppehållsrätt om denne vistats i Sverige 

minst ett år tillsammans med unionsmedborgaren. Sökande måste uppvisa även att 

denne är arbetstagare, egen företagare, har tillräckliga medel för sin försörjning eller 

om hen medlem i en familj som är bildad i Sverige.  

 

 3 a kap. 5 c § UtlL: Om unionsmedborgaren avlider eller reser ut från Sverige kan 

sökande få bibehållen uppehållsrätt om hen är barn till unionsmedborgaren. Sökande 

har rätt till bibehållen uppehållsrätt så länge hen är inskriven som studerande. Därmed 

får sökande stanna i Sverige så länge studierna varar.  

 

EU-domstolen har i ett avgörande, ”Ibrahim”
66

, berört denna typ av bibehållen uppehållsrätt. 

Klagade i målet var en tredjelandsmedborgare, maka, som var gift med en dansk medborgare, 

make. Paret bodde i Storbritannien där maken jobbade, men efter ett år förklarades maken 

oförmögen att arbeta och därmed sökte han bidrag. Maken lämnade landet och återvände till 

Danmark. De hade fyra barn tillsammans som studerade i Storbritannien. Paret separerade 

från varandra då maken lämnade landet och under denna tid gick makan enbart på bidrag från 

socialtjänsten och hon hade inte heller någon heltäckande sjukförsäkring. Makan ansökte om 

uppehållsrätt som familjemedlem till unionsmedborgare, vilket blev avslag med hänvisning 

till att varken sökande eller maken vistades i Storbritannien med stöd av unionsrätten. Målet 

                                                
66 C-310/08, ”Ibrahim”. 
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gick till EU-domstolen där bedömningen gjordes att där barn, till en unionsmedborgare som 

arbetar eller har arbetat i värdlandet, studerar i landet har rätt att gå klart sin utbildning. Den 

förälder som har den faktiska vårdnaden över barnen, makan i detta fallet, över barnen har 

även rätt att stanna kvar i landet då studier råder. 

 

Ett annat avgörande, ”Alarape och Tijani”
67

, handlade om en tredjelandsmedborgare och 

dennes barn som hade beviljats uppehållskort i Storbritannien i anknytning till en 

unionsmedborgare. Då mor och son ansökte om permanent uppehållskort fick de båda avslag 

med hänvisning till att unionsmedborgarens uppehållsrätt hade inte kunnat styrkas under fem 

år. Sonen studerade i värdlandet och var över 21 år gammal. Då uppkom frågan till EU-

domstolen om en förälder kan härleda sin uppehållsrätt från ett barn som är över 21 år och 

som utövar sin rätt till utbildning. Domstolen ansåg att en förälder kan härleda sin 

uppehållsrätt till ett barn över 21 år om detta barnet behöver förälderns närvaro och 

omvårdnad för att kunna genomgå och fullfölja sin utbildning. Dock kan en sökande inte 

förvärva permanent uppehållskort på detta vis. 

 

 3 a kap. 5 d § UtlL: Om relationen mellan sökande samt unionsmedborgaren upphör, 

genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklarande av äktenskap eller upphörande av 

samboskap kan det ändå finnas grund för bibehållen uppehållsrätt.  Förutsättningarna 

ska i sådana fall vara sådana att äktenskapet eller samboförhållandet varat i minst tre 

år, varav minst ett år i Sverige, när upplösningen av relationen inleddes. Det är även 

befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet, eller att 

tredjelandsmedborgaren har rätt till umgänge med ett underårigt barn och denna 

umgängesrätt måste utövas i Sverige. Omständigheterna är olika beroende på varje 

enskilt ärende.  

 

Ett annat mål
68

 berörde en tredjelandsmedborgare som ansökte om permanent uppehållskort. 

Denne hade tidigare ett femårigt tillstånd från åren 2004 till 2009 i anknytning till sin maka, 

vilket var nordisk medborgare. Ansökan om permanent uppehållskort avslogs och förenades 

med utvisning. Migrationsverket fann att sökande inte kunde beviljas uppehållskort med 

bakgrund av att dennes anknytningsperson hade utvandrad från Sverige året 2005 och därmed 

kunde inte  bibehållen uppehållsrätt göras gällande. Sökande hade inte heller uppvisat några 

                                                
67 C-529/11, ”Alarape och Tijani”. 
68 Migrationsöverdomstolens dom UM 10802-10 meddelad den 10 maj 2012. 
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handlingar som kunde styrka att anknytningspersonen hade haft en vistelse i Sverige och inte 

heller att denne innehaft uppehållsrätt under tiden de varit gifta. Sökande menade att hen hade 

rätt till bifall av ansökan med tanke på att dennes femåriga tillstånd hade löpt ut och under 

hela denna period så var hens hemvist i Sverige och att äktenskapet fortfarande bestod. 

Migrationsöverdomstolen menade att fastän sökande hade innehaft ett femårigt tillstånd så 

innebar det inte per automatik ett beviljande av permanent uppehållskort. Kravet för 

uppehållsrätt ska vara uppfyllt under dessa år och inte bara själva hemvisten. Domstolen 

fastställde Migrationsverkets beslut.  
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5 Skenförhållande inom uppehållsrätt 

Rörlighetsdirektivet har gett utrymme till definition av skenäktenskap samt andra sken-

förhållanden. Enligt direktivet innebär det att en relation endast har ingåtts i syfte för sökande 

att åtnjuta rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en medlemsstat. Personen, den sökande, 

tar del av rättigheter som den annars inte kunnat åtnjuta.
69

 

 

Inom nationell lagstiftning utförs det en seriositetsprövning av relation inom uppehålls-

tillstånd, vilket går att utläsa av bestämmelserna 5 kap. 3 a § 1st. samt 5 kap. 17 a § UtlL. 

Inom EU-rätten finns det inte ett specifikt krav om att seriositetspröva eller utreda relationer. 

Utgångspunkten är att relationerna ska ses som seriösa och därmed ska ingen annan bevisning 

behövas göras, exempelvis muntliga utredningar eller dylikt. Bestämmelsen 3 a kap. 4 § 3 st. 

UtlL tar dock upp att skenförhållanden inte är en grund för uppehållsrätt. Det kan göras 

utredningar om seriositeten av en relation, men då ska det finnas misstankar om sken-

förhållande.
70

 En medlemsstat får anta nödvändiga åtgärder för att förhindra sken-

förhållanden. Dessa åtgärder får däremot inte ha till syfte att avskräcka unionsmedborgare och 

deras familjemedlemmar från att använda sig av unionsrätten och fritt röra sig och använda 

sig av sina givna rättigheter.
71

  

 

5.1 Praxis 

Det är svårt att finna en klar bedömning om när Migrationsverkets utredningsskyldighet faller 

in och handläggare får kräva en mer djupgående utredning av ett parförhållande. I ett mål
72

 

gjordes en utredning mellan de berörda parterna, men det motiverades aldrig av 

Migrationsverket om varför de hade gjort utredningen från första början. Målet berörde en 

tunisisk medborgare, A, som var gift med en unionsmedborgare, B. Migrationsverket avslog 

ansökan om uppehållskort samt beslutade att utvisa A med motiveringen att äktenskapet var 

ett skenäktenskap. Migrationsverket utförde en utredning angående äktenskapets seriositet. 

Utredningen visade att parterna hade bristande kännedom om varandra, de talade inte samma 

                                                
69 2004/38/EG skäl 28. 
70 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Helping national 

authorities fight abuses of the right to free movement: Handbook on addressing the issue of alleged marriages 

of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of 

EU-citizens, COM(2014) 604 final, sid 5-6. 
71 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 

regionskommittén samt EG-domstolen om anpassning av de särskilda bestämmelserna i artikel 68 i EG-

fördraget om domstolens behörighet, för att åstadkomma ett verksamt rättsligt skydd, KOM(2009) 313 

slutlig, sid 15. 
72 MIG 2009:11. 
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språk samt att de i övrigt lämnade olika uppgifter om viktiga datum och händelser i deras 

förhållande. Bedömning gjordes att A:s relation med B inte kunde betraktas som äkta och 

därmed kunde inte A ses som en familjemedlem som 3 a kap 4 § UtlL ger uttryck för. I målet 

togs det aldrig upp vad som var anledningen till att utredning utfördes av Migrationsverket, 

dock hade det betydelse i själva domen vid avgörandet. Migrationsöverdomstolen fastställde 

Migrationsverkets beslut med hänvisning till ”Akrich”, där det sades att uppehållsrätt inte är 

aktuellt då en unionsmedborgare samt tredjelandsmedborgare ingick äktenskap i syfte om att 

kringgå reglerna om inresa och uppehälle i en medlemsstat.  

   

Ett mål
73

, likt det ovannämnda, berörde en tredjelandsmedborgare som fick avslag på ansökan 

om uppehållskort samt fick förordnat ett utvisningsbeslut. Migrationsverket yttrade sig och 

sade att anknytningspersonen i ärendet saknar uppehållsrätt då denne uppbar stöd från 

Försäkringskassan och därmed inte kunde anses ha tillräckliga medel för att försörja sig själv 

och sökande. Myndigheten menade även att det var en stor åldersskillnad mellan paret och att 

sökande under ärendets handläggningstid hade manipulerat sanningen samt lämnat felaktiga 

identitetsuppgifter. Med detta som bakgrund motiverade Migrationsverket sina misstankar om 

skenäktenskap och därmed ytterligare en anledning till att inte bevilja uppehållskort. 

Migrationsdomstolen biföll dock sökandes överklagan och beviljade uppehållstillstånd samt 

uppehållskort, med motiveringen om att uppehållsrätten var styrkt. Ärendet gick sedan till 

Migrationsöverdomstolen, vilket undanröjde Migrationsdomstolens beslut. Domstolen motiv-

erade detta med att en anknytningsutredning utfördes aldrig då skenäktenskap misstänktes. 

Migrationsöverdomstolen uttryckte att Migrationsdomstolen inte kunde bevilja tillstånd då en 

misstanke fanns. Migrationsdomstolen hade alltså brustit i sin utredningsskyldighet. Ärendet 

återförvisades för vidare handläggning.      

 

Ett annat mål, som är relativt nytt, från EU-domstolen skapade en ny vägledning om hur ett 

äktenskap ska ses inom uppehållsrätten. Målet ”Ogieriakhi”
74

 berörde en tredjelands-

medborgare, Ogieriakhi, vilket ingått äktenskap med en fransk medborgare, maka. Paret 

bodde i Irland där sökande hade beviljats uppehållstillstånd, från år 1999 till 2004, med 

anknytning till sin maka. Ett par år efter beviljande av uppehållstillstånd så flyttade makarna 

isär och skaffade nya partners på var sitt håll. Ogieriakhi skaffade sig till och med barn med 

en annan kvinna under denna perioden. Sökande ansökte om permanent uppehållskort, som 

                                                
73 Migrationsöverdomstolens beslut UM 3342/10 meddelad den 20 september 2010. 
74 C-244/13, ”Ogieriakhi”. 
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han fick avslag på med motiveringen om att makarna bodde inte tillsammans under en 

sammanhängande period om fem år och därmed inte ansågs inneha uppehållsrätt. EU-

domstolen ansåg att det går inte att bedöma ett äktenskap som upplöst även om makarna inte 

bodde tillsammans. Makarna var gifta under hela perioden om fem år och sökande ansågs inte 

förlora sin ställning som familjemedlem till en unionsmedborgare då de bodde i samma 

medlemsstat. Därmed behöver inte en sökande bo stadigvarande med unionsmedborgaren för 

att inneha uppehållsrätt.  

 

5.2 Artikel 35 rörlighetsdirektivet 

Artikel 35 i rörlighetsdirektivet reglerar missbruk av rättigheter såsom skenförhållande. Vid 

bedömningen om det föreligger ett potentiellt missbruk av direktivet och gemenskapsrätten 

ska prövning ske inom ramen av gemenskapsrätten och inte inom den nationella lag-

stiftningen, utlänningslagen. Detta innebär inte att medlemsstater är förbjudna att utreda 

ärenden där misstanke föreligger. Dock, förbjuder det medlemsstaterna att utföra systematiska 

och slumpmässiga kontroller av sökande. Kommisionen har ställt upp följande vägledande 

punkter som kan tyda på att missbruk inte föreligger och för att undvika onödiga kontroller:  

 

 Maka/make skulle inte ha några problem att få uppehållsrätt på egen hand eller redan 

lagenligt bott i unionsmedborgarens land tidigare. 

 Paret har haft en relation under en längre tid. 

 Paret har haft en gemensam hemvist eller gemensamt hushåll under en längre period. 

 Paret har redan ingått ett allvarligt långsiktig rättslig eller ekonomiskt åtagande med 

delat ansvar. 

 Äktenskap har ingåtts för en längre tid sedan. 

 

Kommission har även angett att medlemsstater får ange vägledande kriterier som kan tyda på 

att missbruk av direktivet sker i det syftet att kringå medlemsstatens nationella lagstiftning. 

Kriterierna i punkterna nedan ger exempel på anledningar för att inleda utredningar mot ett 

parförhållande. De faktorer som Kommission ställt upp är följande: 

 

 Paret har aldrig träffats före giftermålet 

 Paret lämnar olika uppgifter om deras personliga förhållanden, om omständigheterna 

kring deras första möte eller annan viktig information kring dem.  
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 Paret talar inte ett språk som båda förstår. 

 Bevis om att pengar eller gåvor har överlämnats för att äktenskapet skulle ske. (Här 

får olika kulturer tas i beaktelse där detta är sed.) 

 Det finns uppgifter som tyder på att en av eller båda makarna bakom sig har tidigare 

skenäktenskap eller andra former av missbruk och bedrägerier för att få 

uppehållsrätt. 

 Relationen har tagit sin början först efter det att utvisningsbeslut fattades. 

 Paret skiljer sig kort efter det att den berörda tredjelandsmedborgaren har erhållit 

uppehållsrätt. 

 

Det ligger hos myndigheten, Migrationsverket, i Sverige att styrka om det föreligger ett 

skenförhållande. Det innebär att om en misstanke finns åligger det hos Migrationsverket att 

komma fram med den bevisningen. Dock, är det av betydelse att unionsrätten respekteras och 

inte ignoreras av myndigheten, som t. ex. genom att införa sporadiska kontroller kring 

sökande.
75

 Om det misstänks skenförhållande rättfärdigar det inte att inskränka de grund-

läggande rättigheterna, oavsett medborgarskap hos parterna som Migrationsverket utreder.
76

 

 

5.2.1 Praxis 

Målet ”Singh”
77

 berörde en indisk medborgare, vilket var gift med en brittisk medborgare, 

som riskerade utvisning från medlemsstaten Storbritannien. Motivering för föreläggande av 

utvisningen var att det ansågs att Singh försökte kringgå de nationella reglerna i medlems-

staten och därmed missbrukade han den fria rörlighetens rättigheter. Singh hade ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd på anknytning till sin maka i Storbritannien. Makarna bodde 

ett tag i Tyskland där de arbetade. De återvände sedan till Storbritannien där de sedan skiljde 

sig. Singh ansökte om permanent uppehållstillstånd, obegränsat tillstånd, vilket han fick 

avslag på då paret inte längre var gifta. Därmed vistades Singh illegalt i Storbritannien och 

fick beslut om utvisning. Singh överklagade beslutet och yttrade att då makan utövade sin rätt 

som unionsmedborgare och flyttade till Tyskland och sedan tillbaka till Storbritannien kunde 

Singh åberopa att han fick rätt att stanna i landet genom unionsrättens bestämmelser som 

familjemedlem till unionsmedborgare. EU-domstolen ansåg att en unionsmedborgare som 

                                                
75 Särskilt i åtanke - mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artiklarna 8 (rätt till skydd för 

privat- och familjeliv) och 12 (rätt att ingå äktenskap). Även i EU:s stadga artiklarna 7 och 9. 
76 KOM(2009) 313 slutlig, sid 15-16. 
77 C-370/90, ”Singh”. 
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utnyttjat sin fria rörlighet, genom att exempelvis arbeta, och sedan återvänt till sin 

medlemsstat har denne ”aktiverat” sin fria rörlighet och därmed omfattas av unionsrätten. Det 

ansågs vara ett hinder av den fria rörligheten och den ekonomiska verksamheten inom 

unionen om det skulle begränsas. Därmed ska en familjemedlem till en unionsmedborgare 

som återvänder till sitt hemland, vilket är en medlemsstat, få samma rättigheter till inresa samt 

uppehälle som denne skulle erkännas i en annan medlemsstat. 

 

I ett liknande mål, ”Akrich”
78

, där en marockansk medborgare, make, var gift med en brittisk 

medborgare, maka, avslogs ansökan om uppehållstillstånd. Maken hade under ett flertal 

tillfällen vistats illegalt i Storbritannien och paret gifte sig under en av dessa illegala perioder. 

Makan flyttade till Irland för att arbeta och därefter flyttade denne tillbaka till Storbritannien. 

Syftet med detta var att paret skulle omfattas av de unionsrättsliga tillämpningsområdena och 

därmed skulle maken ha uppehållsrätt som familjemedlem till unionsmedborgare. I en 

intervju med anknytningspersonen uppgav hon att målet ”Singh” kände hon till och att de 

omfattas av den fria rörligheten om hon arbetade minst sex månader i en annan medlemsstat. 

EU-domstolen uttalade sig och sade att det ansågs sakna betydelse om vilket skäl det fanns 

hos unionsmedborgaren då denne utfört arbete, bara det är ett faktiskt och verkligt arbete. Det 

kan inte röra sig om missbruk av rättigheter på grund av denna anledningen att hon kände till 

målet ”Singh”. Skäl till missbruk vore om det rör sig om ett skenäktenskap. Dock, för att de 

unionsrättsliga reglerna ska tillämpas ska tredjelandsmedborgaren vistats i en medlemsstat 

lagligt innan det kan bli tal om uppehållsrätt. Med bakgrund av detta kunde Akrich inte anses 

inneha uppehållsrätt, enligt domstolens beslut.  

 

5.2.2 Sanktioner mot missbruk av rörlighetsdirektivet 

”Medlemsstaterna får vidta nödvändiga åtgärder för att neka, avbryta eller dra tillbaka en 

rättighet enligt detta direktiv i händelse av missbruk eller bedrägeri, till exempel 

skenäktenskap. En sådan åtgärd skall vara proportionerligt och i enlighet med de 

rättssäkerhetsgarantier som föreskrivs i artiklarna 30 och 31”. Detta är ett utdrag från artikel 

35 i rörlighetsdirektivet. Enligt denna artikel får en medlemsstat när som helst vidta åtgärder 

då missbruk av rättigheter.  

 

                                                
78 C-109/01, ”Akrich”. 
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Kommissionen menar att detta kan innebära en vägran, från medlemsstatens sida, att bevilja 

inresevisering eller exempelvis uppehållskort. Medlemsstaten kan även avbryta en individs 

rättighet om fri rörlighet om missbruk kan bevisas. Om en individ har erhållit rättigheter som 

givits tack vare missbruk, exempelvis genom ett skenförhållande, har medlemsstaten rätt att 

avbryta giltighetstiden på uppehållskortet och utvisa personen i fråga.
79

   

 

  

                                                
79 KOM(2009) 313 slutlig, sid 18-19. 
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6 Uppehållstillstånd  

6.1 Direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening  

Familjeåterföreningsdirektivet antogs av det europeiska rådet den 22 september 2003. Syftet 

med direktivet var att sätta villkor för tredjelandsmedborgare
80

 som vistas lagligt i 

medlemsstat och deras rätt till familjeåterförening i en medlemsstat.
81

 Tredjelands-

medborgares regler kring inresa samt bosättning till en medlemsstat regleras i direktivet som 

var den första sammandragningen gällande harmonisering av detta.
82

 Det gav en möjlighet för 

tredjelandsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat att kunna ta sin familj till 

medlemsstaten. Familjemedlemmen kan ansöka om uppehållstillstånd och därmed återförenas 

med den i Sverige bosatta anknytningspersonen.
83

 Motiveringen till antagande av detta 

direktiv var ett möjliggörande av bevarandet av familjelivet och därmed ansågs det som 

nödvändigt.
84

 Det bidrar till social och kulturell stabilitet samt ekonomisk och social 

sammanhållning. Det medför att tredjelandsmedborgaren integreras mer enkelt i medlems-

staten.
85

  

 

Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att anta eller behålla de bestämmelser som är 

mer förmånliga i den nationella rätten då detta direktiv innehåller både obligatoriska och 

fakultativa bestämmelser.
86

 Detta direktiv implementerades i svensk rätt den 1 maj 2006 och 

det medförde inga övergångsbestämmelser utan enbart ett antal lagändringar i utlännings-

lagen, exempelvis att medlemmar ur kärnfamiljen fick en rätt till uppehållstillstånd genom 

familjeåterförening, enligt lydelsen 5 kap. 3 § UtlL.
87

 Enligt huvudregel ska ansökan om 

uppehållstillstånd lämnas in till ett svenskt konsulat eller bestickning i sökandes hemland. 

Dock, i vissa fall kan detta ses omöjligt, exempelvis om Sverige saknar representation i 

landet. Därmed kan ansökan lämnas in utanför hemlandet, enligt 4 kap. 20 § UtlF. Det är av 

vikt att notera att det finns en huvudregel innan beviljande av familjeåterförening är möjligt. 

Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd behandlas när familjemedlemmen, som vill 

ansluta sig till sin familj, vistas utanför medlemsstaten på vars territorium anknytnings-

                                                
80 Definition i enlighet med 2003/86/EG art 2(a): tredjelandsmedborgare: personer som inte är 

unionsmedborgare.  
81 2003/86/EG artikel 1. 
82

 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av rådets direktiv 2003/86/EG 

om rätt till familjeåterförening, KOM(2008) slutlig 610 slutlig, sid 2. 
83 Prop. 2005/06:72 sid 25. 
84 2003/86/EG skäl 2. 
85 2003/86/EG skäl 4. 
86 2003/86/EG artikel 3.4-5. 
87 Prop. 2005/06:72 sid 16. 
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personen är bosatt. Beslut och handläggning av ansökan kan således inte fattas om sökande 

befinner sig i medlemsstaten.
88

    

 

6.1.1 C-540/03 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd 

Europaparlamentet väckte talan och begärde att artikel 4.1 sista stycket
89

, artikel 4.6
90

 samt 

artikel 8
91

 från familjeåterföreningsdirektivet skulle ogiltigförklaras. Vidare anförde de att 

dessa artiklar gör det möjligt för medlemsstater att begränsa rätten om familjeåterförening och 

strider därmed mot rätten till respekt för familjelivet (artikel 8) och principen om icke-

diskriminering (artikel 14) från den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna.  

 

Det som föreskrevs i dessa artiklar, vilket önskades att ogiltigförklaras, var främst 

möjligheten för en tredjelandsmedborgare som bor i en medlemsstat att återförenas med sitt 

barn med hjälp av direktivet. Direktivet har ställt upp vissa undantag till medlemsstater mot 

beviljande av återförening, vilket Europaparlamentet ville ogilitgförklara. Dessa löd som 

följande: 

 

- Möjlighet att kontrollera ett barn som är äldre än 12 år som kommer oberoende från 

resten av hens familj uppfyller kriteriet för integrering i staten. 

- Möjlighet att tillåta ansökningar när det gäller barn endast om de är under 15 år. 

- Möjligheten att införa en väntetid på högst tre år mellan inlämnandet av ansökan om 

familjeåterförening och utfärdandet av uppehållstillstånd till familjemedlemmar. 

 

Målet i sig berörde frågan om barns rättigheter men domstolen uttalade sig angående rätt till 

familjeliv i allmänna drag. Europadomstolen menade att rätten för anhöriga att bo tillsammans 

medför både positiva samt negativa ansvarstagande för medlemsstaterna. Med positiv 

ansvarstagande menades medlemsstaternas skyldighet att tillåta inresa för vistelse i landet. 

Med negativ ansvarstagande menades att medlemsstat ska avhålla sig från att utvisa en person 

                                                
88 2003/86/EG artikel 5.3. 
89 Ensamkommande barn över tolv år ska prövas om de kan integreras i medlemsstaten, om staten har en sådan 

lagstiftning innan implementering av direktivet.    
90 Innebär att medlemsstater har rätt att kräva att ansökningar om rätt för familjeåterförening för udneråriga barn 

innan de fyllt 15 år. Om ansökan lämnas in efter så har medlemsstater rätt att tillämpa undantag till att bevilja 

ansökan.  
91 Referenspersonen måste haft tillstånd i minst 2 år innan familjeåterförening kan behandlas. Råder det 

omständigheter för medlemsstaternas motagningskapacitet får staten införa en väntetid på högst tre år innan 

beviljande av tillstånd sker.  
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från landet. Domstolen kom slutligen fram till att direktivet inte stred mot rätten till familjeliv 

eller mot principen om icke-diskriminering på grund av ålder. De grundläggande rättigheterna 

är bindande för medlemsstaterna även när de implementerar gemenskapsrättsliga regler. De 

regler som återfinnes i direktivet ska tillämpas tillsammans med kraven om skydd för de 

mänskliga rättigheterna, speciellt när det gäller familjelivet och skyldigheten att sätta under-

åriga barns bästa i främsta rummet. 

 

6.1.2 Nationell lagstiftning 

Bestämmelsen 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL lyder att en tredjelandsmedborgare har en möjlighet 

att beviljas uppehållstillstånd vid ansökan på anknytning till en annan tredjelandsmedborgare, 

bosatt i Sverige. Anknytningspersonen ska, enligt ovannämda bestämmelser, vara bosatt eller 

inneha eget tillstånd i Sverige innan sökande kan beviljas uppehållstillstånd p. g. a. familje-

anknytning. Uppehållstillstånd kan bara beviljas om det inte föreligger något hinder som talar 

emot detta. Bestämmelserna 5 kap. 17-17 b §§ UtlL behandlar de regler som kan utgöra hinder 

att bevilja uppehållstillstånd för sökande. Som t. ex. om personerna eller bara en av parterna är 

gift eller lever tillsammans med någon annan. Ansökan får även nekas om om det förekommer 

äktenskap mellan minderåriga, om ansökan grundar sig på oriktiga uppgifter, med hänsyn till 

rikets säkerhet eller vid skenförhållanden etc.  

 

Jag kommer vidare i min framställning endast fokusera på bestämmelserna 5 kap. 3 § 1 p. UtlL 

(beviljande av uppehållstillstånd till maka/make eller sambo) samt 5 kap. 3 a § 1 p. UtlL 

(beviljande av uppehållstillstånd för nyetablerade förhållanden). 

 

Bestämmelsen 5 kap. 3 § 3 st. UtlL innebär att beviljande av uppehållstillstånd med hänvisning 

till familjeåterförening ska gälla i minst ett år. Vidare ska handläggningen för ett sådant ärende 

avslutas inom nio månader, enligt 5 kap. 21 a § UtlF , om det inte finns särskilda skäl som hindrar 

att detta är möjligt. Uppehållstillstånd kan begränsas beroende på bl.a. giltighetstiden på sökandes 

pass. Tillståndstiden får inte vara längre än utgångsdatumet för sökandens pass. Detta tas upp i ett 

mål92 där en irakisk medborgare, A, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som 

asylsökande. Migrationsdomstolen ansåg att det var befogat att bevilja A ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd även om giltighetstiden på A:s pass hade passerat. Detta med hänvinsing till att det 

var omöjligt att skicka A hem till Irak vid det tillfället. Migrationsöverdomstolen däremot 

beslutade att det inte fanns några välgrundade skäl till att bevilja A uppehållstillstånd med 

                                                
92 MIG 2007:30. 
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bakgrund av att hennes pass inte längre gällde. Därmed utvisades A från Sverige till hemma-

hörande landet Irak. 

 

6.2 Vilka beviskrav uppställs inom uppehållstillstånd? 

I detta avsnitt kommer jag att gå in på det utredningsansvar Migrationsverket har i generella 

drag inom ärendeslaget uppehållstillstånd. Vad som gäller inom varje relationstyp (äktenskap 

eller sambo etc.) kommer jag att gå in på närmare och mer specifikt framöver i min 

framställning.      

 

Vid en inlämning av ansökan är utgångspunkten att bevisbördan ligger på sökande. Dock, 

innan Migrationsverket kan gå till beslut måste beslutsunderlaget vara i den omfattning för att 

beslut kan motiveras. Officialprincipen, vilket jag redan har nämnt i början av mitt arbete, 

gäller inom förvaltningsärenden och då har Migrationsverket den skyldigheten att utreda  ett 

ärende i dess mån att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag.
93

 Familjeåterföreningsdirektivet 

anger att skriftlig bevisning ska inlämnas tillsammans med ansökan för att styrka 

familjebandet mellan sökande och dennes åberopade anknytningsperson. Den berörda 

myndigheten i medlemsstaten, d.v.s. Migrationsverket i Sverige, har rätt att hålla samtal med 

parterna och även begära in resehandlingar för att ansökan ska fortgå.
94

 Om sökande 

underlåter att inlämna skriftlig bevisning vid ansökningstillfället får inte beslut om avslag 

upprättas endast av denna orsak. Sökande ska ges möjlighet att lämna in andra bevismedel 

även.
95

       

 

Den sökande måste vistas utanför Sverige under handläggningstiden. Därmed sker en stor del 

av själva handläggningen hos utlandsmyndigheter. Själva ansökan och medföljande bilagor 

lämnas in hos svenska utlandsmyndigheter och de muntliga intervjuerna sker hos 

ambassadspersonal.
96

 Syfte med alla utredningar är att ett ärende om uppehållstillstånd ska 

redovisa skäl för ansökan som ska ligga till grund för prövning och beslut.
97

   

 

                                                
93 Prop. 2005/06:72 sid 52. 
94 2003/86/EG artikel 5.2. 
95 2003/86/EG artikel 11.2. 
96 Prop. 2005/06:72 sid 22. 
97 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Handläggning av migrationsärenden vid 

utlandsmyndigheterna”, sid 48. 
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Migrationsverket hade i ett ärende beslutat att avslå en sökandes, A, och dennes två döttrars 

ansökan om uppehållstillstånd. Detta ärende överklagades till Migrationsdomstolen. Bak-

grunden var sådan att A i sin muntliga utredning med en handläggare från Migrationsverket 

vågade inte berätta om de olika omständigheterna som A hade åberopat i sin ansökan. A sade 

att detta berodde på att hen var starkt påverkad av de kulturella och traditionella förhållnings-

regler som råder i hemlandet och vad gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Vid 

delgivning av beslut i ärendet förstod A vikten av att berätta om de oroliga omständigheterna 

som råder vid ett återvändande till hemlandet och hen insåg att denna insikt kom försent. A 

ansåg att handläggningen hade gått för fort och därmed inte fått tillfälle att berätta allt. 

Migrationsöverdomstolen blev i detta mål tvungen att ta ställning till frågan om Migrations-

verket har brustit i sitt utredningsansvar i ärendet. Domstolen gjorde bedömningen att de 

påstådda bristerna som gjordes vid handläggningen av ärendet kunde inte utgöra en giltig 

ursäkt för att det skulle ske en ny prövning av beslutet. A och hens familj hade inte heller 

kunnat uppge giltiga ursäkter för att de inte åberopat omständigheterna tidigare än efter det att 

beslut fattades och därmed fanns det inte hinder mot att verkställa beslutet.
98

    

 

6.2.1 Äktenskap och registrerat partnerskap 

Ett äktenskap samt registrerat partnerskap har samma utgångspunkter för att ses som giltigt 

inom uppehållstillstånd såsom inom uppehållsrätt.
99

  

 

Äktenskap ses alltid som giltig om det inte framkommer någonting som kan visa att det strider 

mot svensk lag. Om ett äktenskap ingåtts utanför Sverige och vigselbeviset är giltig i det 

landet vigseln ägde rum så finns det fortfarande omständigheter som gör att ett äktenskap inte 

erkänns i Sverige, enligt 1 kap. 7 § 1 st. IRÄF. Dessa omständigheter är bl.a. äktenskap som 

har ingåtts med tvång, 1 kap. 8 a § 2 p. IRÄF, eller att en av parterna var under 18 år, 2 kap. 1 

§ ÄktB,
 
då äktenskapet ingicks eller om det föreligger nära släktskap, 2 kap. 3 § ÄktB, mellan 

makarna. Om ett äktenskap ingåtts på något av följande vis kan inte Sverige anse att det är 

giltigt enligt svensk rätt.    

 

Enligt familjeåterföreningsdirektivet är medlemsstaterna skldiga att bevilja en anknytnings-

persons familjemedlem uppehållstillstånd om denne är maka/make eller registrerad partner. 

                                                
98 MIG 2007:13 
99 Se vidare i avsnittet ”3.1.2.1. Äktenskap samt registrerat partnerskap” i min framställning. 
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Detta går att utläsa från direktivets artikel 4.1 a.
100

 För att kunna beviljas uppehållstillstånd, i 

enlighet med 5 kap. 3 § 1 st. 1p. UtlL, måste den sökande kunna styrka att det föreligger ett 

seriöst äktenskap med angiven anknytningsperson. Som jag nämt tidigare är det upp till 

medlemsstaterna själva om utredningar ska göras i anknytningsärenden för att styrka 

familjebandet mellan parterna. Dokument såsom vigselbevis eller andra likvärdiga 

äktenskapshandlingar ska lämnas in till Migrationsverket med ansökan. Om äktenskapet ägde 

rum i Sverige är det till fördel att lämna in handling som kan styrka att det är registrerat hos 

Skatteverket. Det kommer annars utredas varför det inte har registrerats i landet, då det kan 

tyda på att det inte är ett giltigt äktenskap som har ingåtts.
101

 Dock, kan inte enbart ett 

registerutdrag ensamt styrka att det föreligger ett giltigt äktenskap. Detta går att uttyda från en 

dom
102

 där en sökande hade lämnat in uppgift från Skatteverket om att det föreligger ett 

äktenskap mellan parterna. Sökande hade lämnat in olika personuppgifter om sin bakgrund 

som inte stämde överrens med Skatteverkets uppgifter. Därmed ansåg Migrations-

överdomstolen att det förvisso väger tungt med ett utdrag från Skatteverket men att det inte 

kan vara det avgörande bevisningen vid beslut. 

 

Migrationsverket tar även i beakande hur det ser ut i olika kulturer och hur ett äktenskaps 

ingående sker. Det medför att andra handlingar än själva vigselbeviset samt registerutdrag 

från myndighet kan vara av betydelse vid styrkande av relation. Dessa handlingar kan vara ett 

äktenskapskontrakt som upprättades, d.v.s. hemgift
103

, överlåtelse av egendom eller pengar 

som mottogs av fästmön innan själva vigseln ägde rum. Dessa handlingar kan lämnas in med 

ansökan då dessa omständigheter dokumenteras och är av vikt innan giftermål slutförs.
104

 Om 

äktenskapet mellan parterna bedöms som seriöst ska sökande beviljas ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i minst ett år, enligt 5 kap. 3 § 3 st UtlL.  

 

Viktigt att notera att medlemsstaterna själva får välja om de vill likställa registrerat 

partnerskap som gifta eller inte.
105

 I Sverige har vi valt att likställa registrerade partnerskap 

med äktenskap, 3 § 1 st. URP, vilket öppnar möjlighet för sökande som ingått registrerat 

partnerskap i annat land att ansöka om uppehållstillstånd via familjeåterförening. 

 

                                                
100 Beviljande uppehållstillstånd i nationell lagstiftning är 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL.  
101 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Rätt till familjeåterförening”, sid 2. 
102 MIG 2008:18. 
103 National Encyklopedin [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hemgift] 2014-11-03. 
104 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Rätt till familjeåterförening”, sid 3. 
105 2003/86/EG artikel 4.3. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hemgift
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6.2.2 Samboskap  

Familjeåterföreningsdirektivet ger ogifta partners, d.v.s. sambo, en tydlig möjlighet att få 

beviljat uppehållstillstånd i medlemsstaterna. Kravet är att det ska kunna styrkas ett varaktigt 

förhållande mellan parterna.
106

  

 

Likt inom uppehållsrätten ska samboförhållandet ses som stadigvarande och även etablerad. 

För att dessa kriterier ska anses vara uppfyllda inom ramen av bestämmelsen 5 kap. 3 § 1st 

UtlL krävs det att samboförhållandet pågick utanför Sverige i minst två år.
107

 Det ligger i 

sökande intresse och skyldighet att styrka att ett samboförhållande med anknytningspersonen 

förelegat utanför Sverige under en period om minst två år.
108

 Exempel på relevanta handlingar 

som kan skickas in är personbevis från utlandet, hyreskontrakt, adressuppgifter från det 

respektive land, etc.
109

 Det är viktigt att notera att tillfälliga vistelser eller besök mellan 

parterna inte kan anses som grund till en etablerad relation. På samma sätt bedöms det om en 

av parterna har varit inneboende hos sin partners föräldrar och då går det inte normalt att 

styrka att samboförhållande har inletts.
110

 Om samboförhållandet ses som godtagbart och om 

det inte finns skäl som talar emot så ska vid ansökan beviljas en tillståndstid på minst ett år, i 

enlighet med 5 kap. 3 § 3 st UtlL.  

 

Det finns även förutsättningar för sökande att beviljas vid första beslutstillfället permanent 

uppehållstillstånd, ett obegränsat tillstånd. Bestämmelsen 5 kap. 16 § 2 st UtlL, angående 

permanent uppehållstillstånd, lyder att det utges vid normalfallet efter sökande innehaft ett 

sammanlagt tvåårigt tillstånd i Sverige. Dock, om relationen kan styrkas att det varit etablerat 

och stadigvarande under minst två år, utanför Sverige, kan Migrationsverket fatta beslut att 

bevilja sökande permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 § 1st UtlL. Detta istället 

för att utfärda ett tidsbegränsat tillstånd.
111

 Vid normalfallet ges alltid permanent 

uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället om stadigvarande boende kan styrkas. 

Exempel på ärenden där tillstånd kan begränsas är beroende på vad anknytningspersonen 

innehar för tillstånd. Om anknytningspersonen har ett tidsbegränsat tillstånd ska inte sökandes 

tillstånd sträcka sig längre än dennes anknytningsperson.
112

 

                                                
106 2003/86/EG artikel 4.3. 
107 Prop. 2005/06:72 sid 30. 
108 För att se begreppet ”stadigvarande” SOU 2002:13 sid 245. 
109 Prop. 2002/03:80 sid 44. 
110 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Rätt till familjeåterförening”, sid 14. 
111 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Rätt till familjeåterförening”, sid 12. 
112 Prop. 2005/06:72 sid 30. 
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Detsamma gäller även för makar som för samboförhållanden gällande permanent uppehålls-

tillstånd. Det finns förutsättningar att de även beviljas permanent uppehållstillstånd vid första 

ansökningstillfället med stöd av samma lagrum, 5 kap. 3 § 1st UtlL. Där äktenskapet inte ses 

som stadigvarande, d.v.s. att parterna inte bott tillsammans under minst två år utomlands, kan 

inte frågan om permanent uppehållstillstånd vara aktuell. Kravet uppställs därmed genom 5 

kap. 8 § 1 st UtlL att sökandes tillstånd ska alltid begränsas.  

 

6.2.3 Nyetablerat förhållande 

Familjeåterföreningsdirektivet gav en möjlighet för familjemedlemmar att kunna återförenas i 

Sverige och fick en rätt att beviljas uppehållstillstånd. De som inte omfattas av familjeåter-

föreningsdirektivet är de relationer som återfinnes i 5 kap. 3 a § 1 st. UtlL, så kallade 

nyetablerade förhållanden. Det finns situationer där sökande har till avsikt att ingå äktenskap 

eller inleda samboförhållande med sin anknytningsperson i Sverige. Dessa ärenden kallas 

även för snabb anknytning och ärenden hanteras efter uppskjuten invandringsprövning. 

Uppskjuten invandringsprövning innebär att sökande alltid måste ansöka om uppehålls-

tillstånd. Hen kan aldrig få möjlighet att beviljas permanent uppehållstillstånd vid första 

ansökningstillfället såsom de relationer som återfinns i 5 kap. 3 § 1 st UtlL.
113

 Det tillstånd 

som sökande beviljas första gången är en slags prövotid mellan parterna för att bedöma om 

relationen är att anses som seriös och stadigvarande.
114

     

 

Denna princip om snabb anknytning återfinnes i 5 kap. 8 § UtlL. Förutsättningen är därmed 

att förhållandet inte ses som etablerad och inte heller ses som stadigvarande sedan tidigare. 

Dessa relationer ska alltid tidsbegränsas vid första ansökningstillfället. En relation ses som 

nyetablerad även om den pågick mellan parterna under en längre period i Sverige och då kan i 

praktiken anses vara stadigvarande. Det har betydelse således vart relationen har ingåtts från 

första början eller om relationen ska börja inledas i Sverige för att det ska prövas enligt denna 

bestämmelse.
115

  

 

                                                
113 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Rätt till familjeåterförening” sid 14. 
114 Prop. 1999/2000: 43 sid 23-24. 
115 Se motivering i MIG 2008:30. 
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En relation måste framstå som seriöst för att tillstånd ska kunna utges och därefter kan 

ansökan beviljas upp till två år.
116

 De fall där exempelvis en samborelation pågick utomlands, 

men inte att anse som stadigvarande under minst två år prövar Migrationsverket frågan om 

uppehållstillstånd enligt bestämmelsen 5 kap. 3 a § 1 st. UtlL, d.v.s. om nyetblerat för-

hållande.      

 

6.3 Seriositetsprövning och utredning 

Prövning av seriositeten i nyetablerade förhållanden är ett krav innan uppehållstillstånd kan 

ges till den sökande. Det står uttryckligen i bestämmelsen 5 kap. 3 a § 1 st UtlL att uppehålls-

tillstånd får ges ”om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att 

tillstånd ges”. Syftet med prövningen är att utvärdera förhållandets seriositet samt om parterna 

verkligen avser att leva tillsammans i Sverige. Under 70-talet fick den svenska polisen 

direktiv från Migrationsverket om att noggrant intervjua båda parterna, var för sig, i alla de 

nyetablerade förhållanden. De ställde frågor angående parets gemensamma livssituationer för 

att kunna utvärdera om paren hade kännedom om varandra och om det verkligen rörde sig om 

ett seriöst förhållande eller inte. Sedan fattades beslut i ärendet. Denna seriositetsprövning 

omfattade tidigare  alla typer av relationer. Idag görs denna typ av prövning i första hand på 

relationer som inte anses stadigvarande, d.v.s. nyetablerade förhållanden.
117

 

 

Anknytningspersonen, tredjelandsmedborgaren som är bosatt i Sverige, gör smidigast intervju 

hos Migrationsverket om denne befinner sig i Sverige. Intervjun görs inledningsvis för att 

bedöma en relations seriositet samt en äkthet hos parterna i nyetablerade relationer. Det går av 

förarbeten utläsa om objektiva grunder som kan vara vägledningen vid en muntlig intervju 

med sökande hos behörig utlandsambassad. Dessa grunder kan vara att förhållandet har varat 

under en viss tid, att parterna har en god kännedom om varandra, talar gemensamt språk och 

att de träffats en viss period. Det finns dock inget specifikt krav om hur länge en relation ska 

ha varat då det handlar om nyetablerade förhållanden, men det ställs högre krav om 

parterna/paret träffades under en kortare period.
118

    

 

                                                
116 Prop. 2004/05:170 sid 179. 
117 Prop. 1999/2000:43 sid 23. 
118 Prop. 1999/2000:43 sid 38. 
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Migrationsöverdomstolen har den 4 november 2008 fattat beslut
119

 om att en relation som 

pågick över två år inte kunde anses som seriös. Sökande A inledde en relation via internet 

med en kvinna bosatt i Sverige. De täffades vid två tillfällen under åren och de kunde styrka 

detta med resehandlingar samt fotografier. Domstolen ansåg att även om relationen pågick via 

internet så kunde inte relationen anses vara seriöst och därmed kunde inte uppehållstillstånd 

för A beviljas. 

 

Det som har vidare gått att utläsa utifrån förarbeten, familjeåterföreningsdirektivet samt 

handböcker från Migrationsverket är att det är en rättighet för registrerad partner och gifta samt 

sambo att beviljas uppehållstillstånd. I normalfallet ska det inte utföras en seriositetsprövning av 

relation utan det är enbart vid de förhållanden som ses som nyetablerade där det sker obligatoriskt. 

Den utredning som utförs för gifta och registrerad partner samt sambo fokuserar på hur själva 

förhållandet har ingåtts, hur länge relationen varat samt att äktenskapsbeviset är äkta. Detta görs 

via muntlig intervju hos utlandsmyndighet och/eller via skrift.  

 

I de nämnda stickprov jag utförde upptäckte jag att Migrationsverket utreder de etablerade 

relationernas äkthet och giltighet mer än istället lägga fokus på själva förhållandet och om dess 

uppkomst. Jag vill lyfta fram detta genom att ge ett exempel. Om en sökande ingått äktenskap 

med sin i Sverige bosatta anknytningsperson kommer Migrationsverket att utreda om själva 

äktenskapet är giltigt till formen. Detta för att undersöka om äktenskapet kan bedömas som giltig 

enlig svensk lag. För att göra detta utförs intervju hos utlandsmyndigheter och/eller via  fråge-

formulär120 till sökande och dennes anknytningsperson för att klargöra att äktenskapet inte ingåtts 

med tvång eller att det inte är tal om månggifte etc. Om det uppstår misstankar vid intervju eller 

angående handlingarnas äkthet hos utlandsmyndigheter kommer det att utföras en anknytnings-

utredning, d.v.s. seriostetsprövning, då det finns misstanke om skenförhållande eller exempelvis 

ogiltighet av äktenskapsbevis.121    

 

Det är viktigt att inom uppehållstillstånd skilja mellan seriositetsprövning och utredning av 

relation. För att sammanfatta detta så utförs det olika typer av utredningar hos Migrationsverket. 

Hur djupgående dessa är beror vilken bestämmelse som uppehållstillståndet grundar sig på. 

Seriositetsprövning är den mest djupgående utredningen vilket prövar relationens äkthet. Detta 

                                                
119 Migrationsöverdomstolens dom UM 1186-08 meddelad den 4 november 2008. 
120 Går att återfinna på Migrationsverkets hemsida - blankettnummer T92 ”Frågeformulär för gift/sambo och 

medföljande barn”.  
121 Migrationsverkets Handbok i Migrationsärenden, ”Handläggning av migrationsärenden vid 

utlandsmyndigheterna”, sid 53-54. 



45 

 

sker obligatorisk vid nyetablerade relationer enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p UtlL. Inom de etablerade 

och stadigvarande relationerna där äktenskapet redan ingåtts eller samboskap inletts minst två år 

sedan, enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p UtlL, görs en utredning enbart om relationerna kan anses som 

giltiga till formen. Om det under handläggningens gång uppstår misstankar om skenförhållanden 

får parterna genomgå en seriositetsprövning.     
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7 Skenförhållande inom uppehållstillstånd 

Det finns uppenbara undantag till att beviljas uppehållstillstånd som make/maka, registrerad 

partner eller sambo i Sverige och detta är bl.a. skenförhållanden. Detta innebär att ett 

äktenskap eller samboförhållande ingåtts i uteslutande syfte att beviljas uppehållstillstånd 

genom 5 kap. 3 § 1 st UtlL, och därmed får uppehållstillstånd vägras med stöd av 5 kap. 17 a 

§ 1 st. 2 p UtlL.
122

 Dock, ska utgångspunkten vid relationen, vid exempelvis äktenskap, vara 

att det föreligger ett rättsligt giltigt äktenskap mellan parterna. Om Migrationsverket 

misstänker att det kan föreligga ett skenförhållande som har till syfte att kringgå Sveriges 

bestämmelser i utlänningslagen får det utföras en utredning av relationen. Bevisbördan ligger 

på staten och det sker på samma sätt som en seriositetsprövning vid nyetablerade relationer 

där utredningen sätter fokus på själva relationen, parternas kännedom om varandra samt 

relationens uppkomst etc.
123

     

 

Europeiska unionens råd kom fram med en resolution om hur skenäktenskap inom uppehålls-

tillstånd ska bekämpas och vilka indikationer som kan finnas för att hjälpa en 

medlemsstaterna att upptäcka dessa. Exempel på dessa indikationer är om parterna levt 

åtskilda, parterna misstar sig om varandras personuppgifter, talar inte samma språk eller 

parterna åtar sig inte det ansvar som åligger make/maka vid ett äktenskap. Om dessa 

indikationer kommer fram får medlemsstaten vänta med att bevilja uppehållstillstånd tills 

efter behöriga myndigheter har utrett att det inte rör sig om ett skenäktenskap.
124

  

 

En sökande fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i anknytning till sin maka bosatt 

i Sverige. Avslaget grundade sig på att det rörde sig om ett skenäktenskap mellan parterna. 

Migrationsverket menade att det enda som kunde styrka relationen var vigselbeviset, men at 

vid utredning med makarna visade sig att de inte hade haft några firande med släkt angående 

vigseln samt att deras familjer inte vet något om äktenskapet, även fast det är brukligt enligt 

de kulturella traditionerna i hemlandet. Parterna hade även lämnat in motstridiga uppgifter 

angående deras relation, om hur de träffades och att de inte pratades vid sedan äktenskapet 

ingicks. Migrationsöverdomstolen uttalade att bevisbördan ligger på staten om det misstänks 

att skenäktenskap råder. I detta fallet menade domstolen att de omständigheter som 

Migrationsverket hade till grund för att påvisa skenförhållande inte var tillräckligt starka. 

                                                
122 Jämför med 2003/86/EG artikel 16.2 b. 
123 Prop. 2005/06:75 sid 39. 
124 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 382, 16/12/1997 sid 2. 
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Därmed beviljades uppehållstillstånd då det inte fanns anledning till att betvivla relationens 

äkthet.
125

   

 

Sökande, A, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstillstånd på sin anknytningsperson, 

C, då relationen inte kunde anses vara seriös. Under handläggningen kom det fram att A:s före 

detta B, hade ett uppehållstillstånd beviljat på C:s före detta D som anknytningsperson. B 

beviljades permanent uppehållstillstånd på anknytning till D. Kort tid efter detta bröt 

relationen mellan dem upp och A ansökte om uppehållstillstånd igen fast på aknytning till sin 

före detta B. A fick avslag för andra gången då Migrationsverket ansåg att det rörde sig om 

skenförhållande mellan de fyra personerna. Denna slutsats gjordes inledningsvis då det 

framkom att D och C gifte sig. Sökande A, överklagade beslutet. Migrationsöverdomstolen 

ansåg att det hade inkommit oriktiga uppgifter från sökande. Därmed såg det ut som att 

sökande försökt kringgå utlänningslagens bestämmelser för att kunna beviljas uppehålls-

tillstånd i Sverige. Även om presumtionen är att makar och sambos ska beviljas uppehålls-

tillstånd, med stöd av 5 kap. 3 § UtlL i förening med familjeåterföreningsdirektivet, finns det 

begränsningar då tillstånd får vägras. Domstolen ansåg att oriktiga uppgifter hade inlämnats, 

förtigits om och därmed rörde det sig om skenförhållande. Med bakgrund av det sagda kunde 

det inte beviljas uppehållstillstånd för sökande A.
126

 

 
  

                                                
125 MIG 2007:60. 
126 MIG 2014:5. 
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8 Avslutande analys 

Utlänningslagstiftningen är komplex och den grundas utifrån nationell rätt såväl som inter-

nationell rätt. Den präglas av direktiv, vilket innehåller minimiregler, och Sverige har 

utrymme till att införa egna regler i samförstånd med direktiven. Det var tydligt i ett tidigt 

skede av framställningen att utlänningslagen inte har en bestämmelse kring frågan om 

skenförhållande och rätt till att utreda en relations äkthet inom uppehållsrätt. Det insamlade 

materialet bekräftar detta påstående. Rörlighetsdiretivets grundprincip är att relation inte får 

ifrågasättas mellan en unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare om alla handlingar i 

övrigt finns tillhanda och därmed alla rekvisit, i teorin, uppfyllda för att beviljas uppe-

hållskort. 

 

8.1 Migrationsverkets möjligheter att upptäcka skenförhållande 

Migrationsverket är den myndighet som i första hand ansvarar för ärendeslaget. Jag kunde 

inte hjälpa att fråga mig själv om hur myndigheten ens kan upptäcka skenförhållanden om det 

inte finns någon tydlig vägledning att följa angående arbete mot detta. Kommissionen har gett 

ut ett fåtal råd/handböcker till medlemsstaterna om vad som kan indikera att det rör sig om 

skenförhållande. Det kunde vara till exempel om paret aldrig träffats före giftermålet, att de 

inte talar samma språk eller att det finns uppgifter som tyder på att en av eller båda makarna 

har genomgått skenäktenskap tidigare eller andra former av missbruk och bedrägerier för att 

få uppehållsrätt. Jag ställer mig väldigt positiv till Kommissionens uttalanden. Dock, anser jag 

att dessa uppgifter inte går att upptäcka om det vid handläggning av uppehållskort inte utförs 

någon slags utredning av relationen eller åtminstone något krav om uppgiftsinlämning från 

sökande angående relationens ingående. Ärenden om uppehållskort verkar hanteras mest som 

pappersansökan då det inte finns något uttalat om att ärendehanteringen ska innehålla någon 

form av muntlig kommunicering eller dylikt med sökande. Hur kan skenförhållande upp-

täckas om Migrationsverket inte har möjligheten att ställa krav på parförhållandet vid inträde i 

medlemsstaten? Och varför finns inte dessa krav? 

 

8.1.1 Utredning av relation inom uppehållsrätt och uppehållstillstånd 

Utredningar i olika stora omfattningar sker i samband med ansökan om uppehållstillstånd. 

Som jag har genomgått tidigare sker det en form av utredning av relation vid äktenskap och 

samboförhållanden där relationen redan inletts innan ansökan om uppehållstillstånd lämnats 

in. Det sträcker sig i en mer snäv omfattning där det kontrolleras att äktenskapet är att bedöma 
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som giltig enligt svensk lag. Samboförhållande utreds genom att styrka att relationen kan ses 

som etablerad och stadigvarande. Det finns en presumtion om att förhållandet är seriöst och 

därmed krävs inte en seriositetsprövning. I stället utförs en utredning av relationen om det inte 

finns misstanke om skenförhållande. Familjeåterföreningsdirektivet ger utrymme till att 

särskilda kontroller får göras om det finns misstankar om vilseledande eller skenäktenskap. 

Nationell rätt ger även möjlighet till en seriositetsprövning av relationen när det misstänks av 

Migrationsverket att ett förhållande inletts enbart för att den sökande ska beviljas uppehålls-

tillstånd. Vid nyetablerade relationer däremot sker det en mer djupgående utredning, en 

seriositetsprövning i samband med ansökan om uppehållstillstånd. Relationer där sökande 

avser att ingå äktenskap eller att inleda ett samboförhållande blir föremål för uppskjuten 

invandringsprövning. Det är viktigt att tänka på att relationer som inte är att anse som 

stadigvarande kan även omfattas av och bli föremål för uppskjuten invandringsprövning.   

 

Jag valde att jämföra uppehållsrätt med uppehållstillstånd, inte bara av de ovannämda 

anledningarna, men även för att ärendeslagen ter sig lika. Dock, är själva handläggningen och 

den vägledning som finns för handläggare inom Migrationsverket i olika omfattning gällande 

utrymmet att utreda ett parförhållande inom respektive ärendeslag. Beträffande ansökan om 

uppehållstillstånd där parterna är gifta ställs det frågor, skriftligt och/eller muntligt, kring 

relationens ingående för att utreda om det finns en äkthet av äktenskapet för att styrka att det 

inte är att ses som ogiltig inom svensk rätt. Det finns ingen liknande prövning för denna 

relationstyp inom uppehållsrätt. Denna slutsats är utifrån Migrationsverkets myndighetspraxis 

och även utifrån de stickprov av ärenden jag tog hos Migrationsverket.  

 

Då parterna är i ett samboförhållande är prövningen att anse väldigt lika vid båda 

ärendeslagen. Det som skiljer ärendena åt är i vilket tidsskede relationen är att anse som ett 

samboförhållande i respektive ärendes bestämmelse. Relationen ska anses stadigvarande och 

inte under en alltför kort period. Ärendet uppehållstillstånd kräver att handlingar som lämnas 

in styrker att relationen har pågått under en längre tid, i minst två år, och att det har pågått 

utanför Sverige. Inom uppehållsrätt ger förarbeten vägledning att det ska vara minst sex 

månader för att anse som ett samboförhållande. Det är viktigt att poängtera att inom 

uppehållstillstånd kan möjligheten för permanent uppehållstillstånd finnas. Detta beroende på 

karaktären hos varje enskilt ärende samt vad anknytningspersonen har för typ av tillstånd i 

Sverige, obegränsat eller tidsbegränsat.  
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Nyetablerade relationer, där sökande har i syfte att bilda äktenskap eller samboförhållande 

med anknytningspersonen i Sverige, påvisar egentligen de största skillnader av ärende-

hanteringen hos respektive ärendeslag. Inom uppehållstillstånd utförs en seriositetsprövning 

och då riktas det på själva relationen och parternas intentioner med varandra. Det är en mer 

djupgående utredning som utförs via muntlig intervju av parterna hos bl.a. utlandsambassader. 

Det finns även fall där samboskap varat under två år, eller bildat i Sverige, ses som ett 

nyetablerat förhållande inom uppehållstillstånd. Detta för att det inte kan anses stadig-

varande. Inom rörlighetsdirektivet finns det ingen tydlig lydelse kring nyetablerade relationer, 

men Sverige har valt, likt som samboskap, att införa den typen av relation inom uppehållsrätt.  

 

Målet ”Metock” behandlade en sökande vilket hade ansökt om uppehållskort i det 

medlemsstat där äktenskapet hade ägt rum. EU-domstolen fastslog att nyetablerade 

förhållanden är godtagbar grund för att en tredjelandsmedborgare ska utnyttja den fria 

rörligheten. Enligt domstolen hade det ingen betydelse att parterna inte hade haft en relation 

med varandra innan äktenskapet ägde rum i mottagarlandet. Domstolen menade i målet att det 

uppställs inte ett krav om att familjebandet ska ha uppstått tidigare bara att de verkar ha en 

äkta familjerelation mellan sig vid ansökningstillfället. Detsamma skulle även gälla sambo-

förhållanden som bildas i Sverige, enligt MIG 2011:17, med förbehåll att relationen ska 

styrkas för minst sex månader.  

 

8.2 Skenförhållande inom rörlighetsdirektivet och 

familjeåterföreningsdirektivet 

Om jag bortser helt från förutsättningarna i bestämmelsen 5 kap. 3 § 1 st UtlL om utsikten för 

sökande att beviljas permanent uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället, vilket inte 

alltid sker, verkar det rent teoretiskt mer enkelt att motverka ett skenförhållande genom det 

utrymme för utredning uppehållstillstånd har. Familjeåterföreningsdirektivets regler om 

skenförhållanden har implementerats inom svensk rätt och återfinns i 5 kap. 17 a § 1 st UtlL. 

Någon motsvarighet finns inte inom svensk rätt angående missbruk av rörlighetsdirektivet 

genom skenförhållande. Det är rörlighetsdirektivets artikel 35 som är den enda tydliga 

vägledning där det står skrivet om att en medlemsstat får utfärda åtgärder mot personer som 

har till syfte att missbruka de rättigheter som den fria rörligheten medför. Artikeln tar vidare 

upp som exempel att skenäktenskap är ett sådant missbruk. Det ger ett starkt intryck om att 

förhållande som uppstått enbart för skens skull i syfte om att få uppehållsrätt är inte 
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acceptabelt. Men medlemsstaten kan inte utnyttja denna artikel till sitt fullo då en relation 

mellan unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare inte får ifrågasättas vid ansöknings-

tillfället.  

 

Jag anser att artikel 35 ger uttryck för ett synsätt från Europaparlamentet och Rådet om att den 

fria rörligheten inte är till för missbrukas. Dock, verkar det inte vara något som tas i hänsyn 

till. Själva rättigheten som en unionsmedborgare har ska vara så självklar och stark att det kan 

bygga upp en form av rädsla för medlemsstater att beröra med då det finns risk att rörlighets-

direktivets själva syfte inskränks. Detta blev tydligt i, återigen, EU-domstolens mål, ”Metock” 

och ”Ogieriakhi”. Domstolen uttalade att det inte ska ifrågasättas vart eller när relationen 

inleddes mer än att det var ett äktenskap mellan parterna. Här tog domstolen avstånd från 

risken för skenäktenskap och fokuserade enbart på formalian kring betydelsen av uppehålls-

rätt. Jag kan även tycka att domen påvisar den tyngd ett äktenskap innebär. Genom de domar 

jag har läst som berör gifta par verkar bevisbördan sträckas i mindre omfattning än andra 

relationsformer. Äktenskap likställs inte med någon annan form av relation, utan det väger 

tyngst. Det går att direkt jämföra med kravet om att påvisa samboskap, där det ska styrkas ett 

minimum av minst sex månaders sammanlevnad. Styrkande av varaktighet mellan parterna 

förekommer inte för makar. Därmed presumerar jag att det väger mer att vara gift än sambo. 

Bevisbördan blir inte heller lika stor för sökande som är gift. Då bevisbördan blir mindre ser 

jag risken med att påvisa skenförhållanden mer svår. En relation definerar inte seriositeten, 

och därmed gör inte ett dokument det heller. Det är personerna i förhållandet som kan 

definiera seriositeten och det kan de påvisa genom kommunicering med ansvarig myndighet.  

 

Vidare i Migrationsöverdomstolens dom UM 7584-08 meddelad den 26 mars 2009 hade det 

faktiskt utförts en utredning mellan sökande och dennes anknytningsperson. Det hade påvisats 

genom utredningen att det rörde sig om ett skenäktenskap och sökande blev utvisad. 

Migrationsöverdomstolen tog utredningen i beaktande. Klagande yrkade på att uppehållskort 

skulle beviljas och att utredningen inte ens fick utföras från första början då det inte finns 

något sådant krav varken i nationell lagstiftning eller inom rörlighetsdirektivet. Migrations-

verket motiverade aldrig utredningen i sitt beslut och domstolen uttalade sig inte kring denna 

fråga. Jag hade gärna velat läsa en motivering från domstolen om när utredning får göras, då 

den var avgörande för beslutets utgång. Utifrån målet utfördes utredningen från myndigheten 

av eget bevåg och det fanns ingen tydlig kommentar om att det ska ha funnits misstanke om 

skenförhållande. Jag hade velat se hur utredningen kunde försvaras med hjälp av artikel 35 
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rörlighetsdirektivet, för att sedan kunna ge en klar vägledning till att påkalla en utredning 

inom uppehållsrätten.   

 

8.3 Bibehållen uppehållsrätt och permanent uppehållskort 

Efter att ha läst och studerat bestämmelserna och diverse förarbeten gällande bibehållen 

uppehållsrätt reagerade jag på det extensiva skydd en sökande har vid ansökan om permanent 

uppehållskort, vilket kan ske för tredjelandsmedborgaren efter fem års vistelse i medlems-

staten. Detta speciellt då en tredjelandsmedborgare fortfarande har rätt att ansöka och beviljas 

permanent uppehållskort fastän ett förhållande har upplöst. Då ett par går isär är kravet att 

sökande och dennes anknytningsperson ska ha varit tillsammans i minst tre år, varav ett år i 

Sverige. Det ter sig inte så oskäligt att sökande inte ska uteslutas rätten att stanna i landet även 

om förhållandet med unionsmedborgaren vilket uppehållskortet var knutet till har brustit. Det 

ligger på sökande att bevisa att denne har bibehållen uppehållsrätt för att kunna beviljas 

permanent uppehållskort.  

 

Det är egentligen vid ansökan om permanent uppehållskort som Migrationsverket får en 

möjlighet att utreda hur sökande och anknytningspersonens relation har sett ut genom de 

senaste fem åren. Det är en utredning av relationen som granskas för fem år tillbaka i tiden. 

Den prövning angående styrkande av familjeband, när och vart det uppstod, som inte utförs 

vid första ansökan, uppehållskort, utförs vid andra ansökningstillfället, i samband med 

ansökan om permanent uppehållskort. Om relationen grundade sig på ett skenförhållande 

kommer det mest troligt att visa sig vid andra ansökan. Det ställs krav på att sökande och 

anknytningspersonen faktiskt innehaft en familjerelation under de senaste fem åren för att få 

en möjlighet att beviljas permanent uppehållskort.  

 

Jag kan tänka mig att det är vid prövning om permanent uppehållskort som Migrationsverket 

kan få en praktiskt användning av Kommissionens råd/handbok om vad som kan indikera ett 

skenförhållande. Om familjebandet under dessa fem åren har sett annorlunda ut än en vanlig 

familjesituation kan det utlösa en konkret rätt att begära seriositetsprövning av relationen 

innan frågan om beviljande av permanent uppehållskort blir möjlig. Dock, EU-domstolens 

dom, ”Ogieriakhi”, tycker jag skapade en mer vid tolkning än Kommissionens råd/handbok 

om vad som kan utlösa misstanke om ett skenförhållande. Detta mål handlade om en sökande 

som var gift med en unionsmedborgare. Under tiden paret var gifta hade de inte bott 
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tillsammans utan de bodde med nya partners och sökande i detta mål skaffade till och med 

barn med en annan kvinna. Trots detta så ansåg domstolen att sökande inte förlorade sin 

ställning som familjemedlem till sin maka då de var gifta under hela perioden de bott isär. Det 

hade således inte betydelse att de inte levde tillsammans i medlemsstaten. 

 

Min åsikt kring denna dom är att EU-domstolen har föranlett en vidare tolkning av hur 

misstanke av skenäktenskap kan bedömas. Detta kan föranleda att Migrationsverket får mer 

svårt att motivera när en relation kan utredas, sepciellt då det gäller äktenskap. Äktenskapliga 

band får en starkare särställning än samboförhållanden under femårsperioden. Jag tolkar 

domen att det därmed finns en högre gräns innan ett äktenskap får ifrågasättas mellan sökande 

och dennes anknytningsperson.  

 

Det jag inte kan låta bli att tänka på är när ett äktenskap får egentligen utredas om det är 

godtagbart att leva åtskilda och bilda nya familjerelationer med andra personer än din 

maka/make. Vad kan indikera att det har rört sig om ett skenäktenskap om detta, och speciellt 

omständigheterna i ”Ogieriakhi”, inte är att anse som godtagbar misstanke? 

 

8.4 EU-rättens betydelse i jämförelse med möjligheten till att motverka 

skenförhållande 

EU-rätten är överordnad nationell rätt.  Av denna anledning kan det vara mer svårt för 

medlemstater att bryta mot rörlighetsdirektivet. Unionsmedborgare ska kunna röra sig fritt 

mellan staterna och deras vilja att göra detta kommer nog av denna enkelhet att utföra det. Om 

medlemsstater, som Sverige i detta fall, väljer att begränsa den fria rörligheten på något sätt 

kan staten inte se lika attraktiv ut för resterande unionsmedborgare att flytta och bo i. Förutom 

att invånarantalet minskar så minskas även arbetskraften och den marknadspolitiska arenan 

kan potentiellt drabbas. Unionsmedborgare har ett slags företräde framför andra nationaliteter 

i medlemsstaterna då de har förmånen att omfattas av EU-rätten och de behandlas därefter. 

Om staten sätter krav om utredningar kring tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar 

kommer mest troligt även handläggningstiden förlängas. Det rör sig om en central rättighet 

och därmed kan det motiveras till en lättare bevisbörda för sökande. Rättigheten maximeras 

för att stärka den europeiska identiteten, men detta kan skapa en medlemsstat där invånare kan 

komma in utan att jobba och därmed undermineras den fria rörligheten. Jag tycker mig se 

sken av att det finns en slags solidaritet mellan unionsmedborgare, som i själva verket kanske 
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inte ens existerar. Är medlemsstater mer generös med anhörigas rättigheter för att det finns en 

koppling till den inre marknaden kan det underminera den fria rörligheten och de rättigheter 

som medföljer.     

 

Uppehållskort som utfärdas tredjelandsmedborgarna är inte heller ett tillstånd utan en rättighet 

som följs av rörlighetsdirektivet. Det är ett slags intyg som Migrationsverket utfärdar. Det är 

en rättighet som de redan innehar då de träder in eller ansluter sig till en unionsmedborgare i 

mottagarlandet. Då det är talas om en rättighet och inte ett tillstånd kan det motiveras att med 

detta som bakgrund det inte längre är nödvändigt att utreda relationer. Om tredjelandsmed-

borgaren får en automatisk rätt kan utredningen ses som en inskränkning av denna rätten och 

därmed av den fria rörligheten.   

 

En motivering till att uppehållstillstånd uppställer krav om utredningar är nog för att det inte 

följer efter någon överordnad rätt eller den nationella rätten. Det ger mer utrymme till att 

ställa egna krav som kan anses vara proportionerligt till dess syfte att upptäcka 

skenförhållanden. Förutsättningarna för ärendeslagen gällande uppehållskort och uppehålls-

tillstånd är till synes olika då det gäller rätten om beviljande om permanent. Permanent 

uppehållstillstånd kan beviljas tidigast efter två år och permanent uppehållskort efter fem år. 

Båda ärendeslagen handlar om anknytning men de har olika förutsättningar. Det kan ställas 

högre krav inom ansökan om uppehållstillstånd innan det kan beviljas permanent 

uppehållstillstånd. Därmed ökar skälen om att införa utredningar såväl som seriositets-

prövning av relationer. Femårsregeln inom uppehållskort kan vara ett slags skyddsmedel som 

upprättats för att både skapa en enkelhet för familjemedlemmar till unionsmedborgare att röra 

sig fritt i landet men även att ”bromsa in” ett alldeles för snabbt permanent uppehållskort i 

medlemsstaten för dessa parter.   

 

8.5 Skillnader mellan rörlighetsdirektivet och 

familjeåterföreningsdirektivet 

Jag kan tänka mig att varför i de båda ärendeslagen, uppehållstillstånd och uppehållskort, har 

sådana stora skillnader vad gäller synen på relationer. Det kan grunda sig i att bestämmelserna 

för respektive ärendeslag har olika EU rättsliga bakgrunder. Uppehållstillstånd speglas av 

familjeåterföreningsdirektivet och nationell rätt medens uppehållskort följs enligt rörlighets-

direktivet. Den fria rörligheten är marknadsgrundande och den ska gynna den ekonomiska 
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trafiken hos medlemsstaterna och den inre marknaden. Familjeåterföreningsdirektivet har 

ingen marknadskoppling utan den handlar mer om rätten till familjeliv. De båda direktiven är 

antagna i helt olika syften och därmed kan de begränsas på olika sätt. Jag anser att det finns 

större möjligheter för medlemsstater att kunna begränsa familjeåterföreningsdirektivet då det 

finns större handlingsutrymme för att kunna göra detta. Detta går att påvisa genom de regler 

som familjeåterföreningsdirektivet ställer för att begränsa rätten till familjeåterförening. Det 

kan t. ex. vara om relationen inte uppfyller vissa specifika krav, som t. ex. att makar ska ha 

levt tillsammans som gifta och upprättat ett fullständigt familjeliv. Rörlighetsdirektivet 

innehåller inte artiklar som begränsar rätten till familjeåterförening. Det ställs inte krav om 

hur familjen  bildats eller om hur förhållandet ser ut mellan familjemedlemmarna. Det faktum 

att familjemedlemmar på ett eller annat sätt har blivit anhöriga till unionsmedborgare men 

först efter att hen har anlänt till värdlandet saknar betydelse till bedömningen.  

 

Det saknas utrymme till att begränsa rörlighetsdirektivet då det rör sig om unionsmedborgare 

och deras familjemedlemmar. Dessa omfattas av ett starkare skydd för rätten till familjeliv än 

tredjelandsmedborgare. Begränsningen ter sig olika av direktiven men synen på 

skenförhållanden gör inte det. Rådets resolution om bekämpning av skenförhållanden inom 

familjeåterföreningsdirektivet samt Kommissionens råd/handbok om skenförhållanden inom 

rörlighetsdirektivet är i princip identiska. Om direktiven kan inskränkas är det i syfte att 

bekämpa skenförhållanden och de aktioner som förespråkas är lika. Med detta som bakgrund 

kan jag inte förstå varför det är mer enkelt att begränsa familjeåterföreningsdirektivet än 

rörlighetsdirektivet. De båda har en grund om rätten till familjeliv. Därmed anser jag att det 

bör finnas en riktighet i att påstå att direktivens EU-rättsliga bakgrund har en stor betydelse i 

detta. Att pröva en relations seriositet prioriteten inte då det kan medföra en risk att begränsa 

den fria rörligheten för unionsmedborgare. Det kan även medföra att europeiska unionens inre 

marknaden begränsas. Medlemsstaterna får inte hindra detta. Därför blir deras handlings-

utrymme mer snäv. Detta bör vara en av de stora anledningarna till att det inte finns mycket 

praxis eller uttalanden kring de fall då det får ske utredningar av relationer inom uppehållsrätt.  

 

8.6 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis, det som jag vill betona i denna uppsats är det behövs införa en prövning inom 

ansökan om uppehållsrätt likt, om inte identiskt, med det som finns inom ansökan om 

uppehållstillstånd. Varje enskilt ärendes karaktär får avgöra om det bör utföras en utredning 
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av relation eller en seriositetsprövning. Jag anser att detta skulle medföra att risken för 

skenförhållanden skulle minskas och att rörlighetsdirektivet skulle bara gynna dem som 

uppfyller dess krav samt förebygga missbruk av direktivet. Denna typ av prövning anser jag 

inte skulle inskränka den fria rörligheten för unionsmedborgare då det finns vägledning från 

Kommissionen samt direktivets artikel 35. Kommissionens råd/handbok om vad som kan 

betraktas som ett skenförhållande kan endast upptäckas om det finns en möjlighet att bevisa 

att det inte finns en sådan relation mellan parterna.  

 

Artikel 8 EKMR kan anses utgöra ett hinder till att utföra utredningar då det kan hindra 

utövandet av privat- och familjelivet. Dock, hindras inte att parterna kan utföra en normalt 

familjeliv under tiden ansökan behandlas. Sökande har rätt att vistas i värdlandet tillsammans 

med sin unionsmedborgare under handläggningen av uppehållskortet och hen hindras inte att 

vara med sin partner. Undantagsregeln i artikel 8.2 EKMR lyder att en offentlig myndighet i 

medlemsstaten får ingripa i artikel 8.1, skyddsregeln, om det finns stöd för det och är i 

proportion till syftet med åtgärden. Att pröva en relation innan uppehållskort kan utfärdas bör 

stå i medlemsstatens intresse då det motverkar risken för skenförhållanden i landet. Med 

bakgrund av detta anser jag att det finns skäl och stöd för att implementera en bestämmelse i 

nationell lagstiftning angående motverkan av skenförhållande inom uppehållsrätt, likt inom 

uppehållstillstånd. Det bör ske någon slags prövning innan beviljande av första ansökan för 

tredjelandsmedborgare. Åtgärden står i proportion med att bevara den fria rörligheten och att 

förebygga att denna rättighet misbrukas. Den fria rörligheten är en rättighet för 

unionsmedborgare och den rättigheten ska skyddas. Att införa prövningar av relationer 

inskränker inte den fria rörligheten, enligt min mening, utan istället inger det en respekt till 

direktivet då det inte kan missbrukas och användas i annat syfte än det som följer av 

rörlighetsdirektivet.  
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