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1 Inledning 

 
Sverige har genom sina internationella förpliktelser förbundit sig att följa 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (hädanefter EKMR eller konventionen) som idag gäller 

som lag i Sverige. Rätten till skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR har varit 

aktuell i många olika situationer och kanske associeras rättigheten främst till fall 

som rör skydd mot ryktesspridning1, skydd mot närgången uppmärksamhet2 och 

vid behandling av personuppgifter3. Men skyddet för privatlivet enligt art. 8 

EKMR har även varit aktuellt vid utvisningsbeslut. De senaste åren har rätten till 

skydd för privat- och familjeliv enligt art. 8 EKMR varit aktuell i många 

migrationsärenden och även väckt debatt.4  

Två avgöranden från Migrationsöverdomstolen(hädanefter MiÖD), MIG 

2012:13 och MIG 2015:4, har kommit relativt nyligen och båda behandlar frågan 

hur rätten till skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att 

beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 

enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen(hädanefter UtlL). I båda fallen har sökanden 

under hela eller delar av sin vistelse i Sverige vistats i landet utan tillstånd.  

Att vistas i ett land utan tillstånd beskrivs ofta i juridiska sammanhang 

som att vistas illegalt i ett land.5 Det innebär att sökanden har skapat hela eller 

delar av sitt privatliv i landet under den illegala vistelsen.  

MIG 2015:4 var det första avgörandet från MiÖD som behandlade den 

nya lydelsen av 5 kap. 6 § UtlL och är därför av särskilt intresse. 

 Europakonventionens förhållande till migrationsrätten intresserar mig och 

                                                
1 Se exempelvis White v Sweden.  
2 Se exempelvis Von Hannover v Germany.  
3 EU:s dataskyddsdirektiv p 10.  
4 Bexelius, För att stärka Europakonventionens genomslag i migrationsärenden - lyft blicken!, Dagens Juridik.  
Södergren, Migrationsmyndigheternas konstitutionella dikeskörning - Europadomstolen blir första instans, Dagens Juridik. 
5Begreppet ”vistas illegalt”/”illegal vistelse” används av MiÖD se MIG 2015:4 och MIG 2012:13, av Migrationsverket se ”Rättsligt 
ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § 
första stycket 3 utlänningslagen” s 5, s 17-19 och s 21, samt ”Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av 
rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen” s. 8 samt av Europadomstolen se Antwi and others v Norway p 78 
”residing illegally”, Nunez v Norway p 21 ”illegal stay”.  
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min förhoppning är att kunna klargöra rättsläget något vad gäller rätten till skydd 

för privatlivet enligt art. 8 EKMR och hur denna rättighet påverkar möjligheten 

att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige ratificerade EKMR redan år 19526 men det dröjde fram till 1 januari 

1995 innan EKMR blev direkt tillämplig och gällde som lag i Sverige7. EKMR 

får allt större betydelse för svenska domstolar för varje år. Ett tecken på det är att 

EKMR eller Europadomstolen före år 1995 enbart åberopades i ett 20-tal 

avgöranden i Nytt juridiskt arkiv (NJA) och har därefter mångdubblats till att 

fram till år 2013 åberopas runt 200 gånger.8 Förvaltningsrätten hade år 2013 

behandlat EKMR i åtminstone 322 fall och tillämpat reglerna materiellt i ungefär 

en tiondel av dessa. Det innebär att EKMR behandlades materiellt i cirka 0.5% 

av det årets domar från förvaltningsrätterna. I denna statistik har 

Migrationsdomstolarnas domar dock inte inräknats.9  

Migrationsdomstolar och Europadomstolen har i ett flertal mål diskuterat 

betydelsen av rätten till skydd för privat- och familjeliv enligt art. 8 EKMR i 

nationell migrationsrätt. I detta examensarbete kommer undersökas hur rätten till 

skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige enligt 5 kap. 6 § UtlL. För att kunna besvara den 

frågan följder en rad andra frågeställningar som kommer behöva undersökas, 

bland annat vad som utgör ett privatliv i de aktuella bestämmelsernas mening, 

vilken betydelse det har att vistelsen i landet har varit illegal och vilka som 

omfattas av denna rättighet.    

 

 

                                                
6 Prop. 1993/94:117 s 11.  
7 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
8 Victor s 347. 
9 Knobloch Blomqvist s 13, s 47. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med examensarbetet är att studera hur rätten till privatliv enligt art. 8 

EKMR påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt 5 kap. 

6 § UtlL. Den frågeställning examensarbetet utgår utifrån är: 

 

• Hur påverkar rätten till skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR 

möjligheten att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL? 

 

Med denna frågeställning följer en rad andra frågeställningar som också kommer 

behandlas i arbetet och som följer nedan. Behandlingen av dem avgränsas till vad 

som har betydelse för huvudfrågeställningen.  

 

- Hur ska man förstå begreppet ”privatliv” i den aktuella artikelns betydelse?  

- Vilken ställning rättshierarkiskt har EKMR och Europadomstolens praxis i 

svensk rätt?  

- Vilka personer omfattas av rättigheterna i EKMR? 

- Vilken betydelse har det för MiÖD respektive Europadomstolen att 

sökanden har vistats i landet illegalt?  

- När kan undantag göras från huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL om att 

uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresa i landet? 

 

Ämnesvalet motiveras av att det vid en första anblick verkar finnas ett glapp 

mellan hur Europadomstolen och MiÖD ser på det faktum att sökanden har 

vistats illegalt i ett land och hur det påverkar sökandens möjlighet att beviljas 

uppehållstillstånd på grund av rätten till skydd privatlivet enligt art 8. EKMR. 

Eftersom Europadomstolen har tolkningsföreträde vad gäller EKMR är det av 

väsentlig betydelse att svenska domstolars bedömningar och svensk rätt ligger i 

linje med vad Europadomstolen fastställer vara gällande rätt. Det är även av 
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allmänt intresse att de stater som har förbundit sig att respektera och följa vissa 

rättighetskonventioner också gör det.  

Lagrummet 5 kap. 6 § UtlL är av undantagskaraktär och ska prövas först 

då andra grunder för uppehållstillstånd har uteslutits. Examensarbetet kommer på 

grund av tids- och utrymmesskäl inte behandla frågan om EKMR:s relation till 

utlänningslagen i andra fall än då 5 kap. 6 § UtlL är aktuellt  

En huvudregel inom migrationsrätt är att i de fall då skyddsskäl saknas ska 

uppehållstillstånd sökas och beviljats före inresan i landet.10 Möjligheten att göra 

undantag från huvudregeln i de fall då uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL är aktuellt kommer därmed 

också att undersökas.   

 

 

1.3 Disposition 
 

Översiktligt kan sägas att de första delarna av arbetet, avsnitt 2-4, ägnas åt att 

redogöra för och analysera EKMR och särskilt art. 8 EKMR. När det är gjort 

följer den del av arbetet, avsnitt 5, som beskriver UtlL och då särskilt 5 kap. 6 § 

UtlL samt dess förhållande till art. 8 EKMR.  

Arbetet är uppdelat enligt följande. Arbetet inleds med att i avsnitt 2 

redogöra för EKMR i sin helhet. Bakgrund och historia till EKMR presenteras i 

avsnitt 2.1 och i avsnitt 2.2 undersöks EKMR:s ställning i den svenska 

rättskällehierarkin. I avsnitt 3 beskrivs vad rätten till skydd för privatlivet enligt 

art. 8 EKMR innebär och hur denna rättighet får inskränkas beskrivs i avsnitt 3-

3.4. Praxis från Europadomstolen för när ett utvisningsbeslut kan innebära brott 

mot art. 8 EKMR sammanfattas och presenteras i avsnitt 3.5. Avsnittet avslutas 

med slutsatser.  

Avsnitt 4 ägnas åt att analysera proportionalitetsbedömningen som 

Europadomstolen gör i praxis och under avsnitt 4.1 och 4.2 delas analysen upp i 

                                                
10 5 kap. 18 § UtlL. 
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två olika delar beroende på vilken grund utvisningsbeslutet har. I avsnitt 4.3 

undersöks hur Europadomstolens barnperspektiv ser ut.  

I första delen av avsnitt 5 lämnas EKMR tillfälligt och istället är det UtlL 

som står i fokus. I avsnitt 5.1 presenteras 5 kap. 6 § UtlL med hjälp av praxis och 

förarbeten. I avsnitt 5.2-5.3 redogörs för praxis då rätten till privatliv enligt art. 8 

EKMR har påverkat MiÖD:s bedömningen av möjligheten att bevilja 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

I avsnitt 5.4 granskas huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL och möjligheten att 

göra undantag från den i ärenden då 5 kap. 6 § UtlL är aktuellt.  

Examensarbetet avslutas med avsnitt 6 där en sammanfattning med analys 

presenteras. Avslutande synpunkter, förslag på de lege ferenda och förslag på 

vidare studier på området redovisas sist i arbetet.    

 

 

1.4 Metod  

 

Metoden som används i examensarbetet är traditionell rättsdogmatisk metod där 

man genom lagtext, förarbeten, domstolspraxis och doktrin undersöker vad som 

utgör gällande rätt. När det gäller att tolka artiklar från EKMR har vägledning 

hämtats från Europadomstolens praxis då Europadomstolen har 

tolkningsföreträde och domstolens jurisdiktion är tvingande för Sverige.11 Värt 

att nämna är dock att Europadomstolen inte är en överinstans till svenska 

domstolar och därför inte kan upphäva ett beslut fattat av nationell domstol eller 

myndighet.12  

 

 

                                                
11 Prop 1993/94:117 s 46. 
12 Art 41 EKMR. 
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2 Konventionens ställning i svensk rätt 

 
2.1 Bakgrund 

 

Efter andra världskriget bildades Europarådet av tio likasinnade västländer som 

en reaktion på andra världskrigets erfarenhet av grymheter och totalitära regimer. 

Förhoppningen var att skapa en organisation som kunde värna om samarbete, 

demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer. Europarådet är ingen 

EU-konstitution men många länder som är medlemmar i Europarådet är också 

medlemmar i EU.13 Sverige har varit med i Europarådet sedan starten 1949 och 

ratificerade EKMR redan år 1952. Sverige kom för första gången att erkänna 

domstolens kompetens år 1966 och sedan 1995 gäller EKMR som svensk lag.14 

Innan EKMR blev direkt tillämplig i svenska domstolar ansågs svensk lag ha 

företräde vid en konflikt mellan EKMR och svensk lag i enlighet med den 

dualistiska synen på internationella överenskommelser som ansågs gälla. Det var 

lagstiftaren som hade ansvar för att lagen stämde överens med EKMR och vid 

ratificeringen ansågs svensk lag stå i god överensstämmelse med konventionen 

och inga lagändringar ansågs behövas för att konventionen skulle kunna 

ratificeras.15 Regeringen ansåg inte heller att det förelåg någon risk för att 

rättighetsskyddet i kap. 2 regeringsformen(RF) skulle gå emot EKMR men i det 

fall det gjorde det skulle den rättighet som sträckte sig längst vara gällande.16 

Alla Europarådets medlemsstater är numera anslutna till 

Europakonventionen. Från början innehöll konventionen endast de mänskliga 

och politiska rättigheterna men med tiden har ytterligare rättigheter tagits in 

                                                
13 Regeringskansliet. Europarådet. Mänskliga rättigheter, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. 
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/europaradet, hämtad 2015-10-14. 
14 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
15 Victor s 348. 
16 Prop 1993/94:117 s 38. 
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genom olika tilläggsprotokoll. Dock har inte alla länder anslutit sig till alla de 

tilläggsprotokoll som har utarbetats.17  

För att säkerställa ett effektivt rättsskydd har medlemsstaterna förbundit 

sig till att följa Europadomstolens praxis och varje individ som anser att dennes 

rättigheter har blivit kränkta har rätt att klaga till domstolen.18 En förutsättning är 

dock att individen först har uttömt alla inhemska rättsmedel som finns att tillgå.19 

Alla beslut som fattas av svenska myndigheter och domstolar måste respektera 

konventionen.20 Det är Europadomstolen som har den högsta tolkningsrätten och 

domar från Europadomstolen är bindande för den berörda staten.21 EKMR skiljer 

sig på det sätt från andra internationella överenskommelser. Genom att 

individuell klagorätt tillämpas vid Europadomstolen och eftersom domar från 

Europadomstolen är bindande för staten kan efterlevnad av konventionen 

säkerställas. Under 1980-talet kom de första domarna från Europadomstolen där 

Sverige fälldes för brott mot konventionen. Det ansågs då i första hand som ett 

problem för lagstiftaren och inte för domstolarna i landet.22  

Innebörden av artiklarna i EKMR har i väsentliga delar skapats genom 

praxis från Europadomstolen. Europadomstolens tolkningar är dynamiska och 

utvecklas i ljuset av den allmänna utvecklingen och rådande 

samhällsförhållande.23 

Stater måste enligt art. 46 EKMR rätta sig efter Europadomstolens domar 

och Europarådets ministerkommitté övervakar att domar blir verkställda.  

Det är inte enbart en konventionsbunden stats medborgare som kan nyttja 

den talerätt som konventionen ger utan alla som vistas inom statens gränser och 

berörs av beslut från dess myndigheter. Klagorätt har individer, organisationer 

och grupper. Klagomålen måste gälla staten som ansvarig för offentliga 

myndighetspersoners agerande och kan inte riktas mot individer. Även 

                                                
17 Regeringskansliet. Europakonventionen och Europadomstolen. Mänskliga rättigheter, Regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter. http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/europaradet/europakonventionen-och-europadomstolen, (hämtad 
2015-09-28).  
18 Artikel 34 Europakonventionen. 
19 Artikel 35 Europakonventionen. 
20 2 kap. 19 § regeringsformen. 
21 Artikel 46 Europakonventionen.  
22 Victor s 349. 
23 Cameron An introduction to the European convention on human rights s 67. 
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mellanstatliga mål kan äga rum och då krävs inte att den klagande staten har ett 

eget intresse i saken utan staten kan av exempelvis principiella skäl engagera sig 

i konventionens efterlevnad.24  

EKMR påverkar normalt inte konventionsstaternas rätt att utvisa eller 

avvisa utlänningar, men ett utvisningsbeslut kan utgöra ett brott mot skyddet för 

privat- och familjeliv enligt art. 8 EKMR.25 Europadomstolen har emellertid rätt 

att döma ut skadestånd till berörd individ om domstolen anser att en kränkning 

av konventionen har ägt rum.26  

 

 

2.2 Konventionens ställning vid normkonflikt  

 

En fråga som uppstår är hur en domstol bör agera vid en normkonflikt 

mellan ”vanlig” svensk lag och EKMR. Vilken ställning har då EKMR i 

svensk rätt? 

I propositionen inför inkorporeringen av EKMR som svensk lag 

angavs att vid en skenbar eller reell normkonflikt mellan EKMR och annan 

lag, som inte var uppenbar, ska prövning ske genom lagtolkning eller med 

rättstillämpningsprinciper.27 Normkonflikter mellan EKMR och vanlig lag 

skulle således behandlas i princip som andra normkonflikter och samma 

rättsprinciper som annars gäller skulle tillämpas.28  

Situationer då svensk lag kunde anses strida mot EKMR 

förutspåddes bli få. I sådana situationer uppmanades domstolen i första 

hand att undersöka om det verkligen förelåg en konflikt mellan de olika 

bestämmelserna och därefter tillämpa fördragskonform tolkning och så sätt 

låta EKMR få genomslag i rättstillämpningen. Om situationen inte kan 

lösas med fördragskonform tolkning bör rättstillämparen gå över till olika 

tolkningsprinciper för att avgöra vilken lag som bör få företräde framför 
                                                
24 Bring, Mahmoudi, Wrange s 214 f. 
25 Prop 2004/05:170 s 96. 
26 Bring, Mahmoudi, Wrange s 212.  
27 Prop 1993/94:117 s 37. 
28 Ju 2003:04 PM 63 s 14. 
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den andra. Propositionen tar upp tre tolkningsprinciper som bör tillämpas, 

lex posterior, lex specialis och en tredje princip som baseras på ett uttalande 

från Högsta domstolen (HD) om att EKMR på grund av sin särskilda 

karaktär bör ges särskilt företräde.29  

Det kan här nämnas att det finns en problematik mellan de 

tolkningsprinciper propositionen uppmanar rättstillämparen att applicera 

och principen om fördragskonform tolkning. Principen om lex posterior 

innebär att nyare lagar bör få företräde framför äldre och principen om lex 

specialis innebär att mer specifik lag bör tillämpas framför generella lagar. 

Rättskällor kan ha tillkommit efter år 1995 som oavsiktligt går emot EKMR 

och Europadomstolens praxis. Principen om lex specialis gör att EKMR:s 

generella rättighetsartiklar får stå tillbaka för mer specifika nationella lagar. 

Båda tolkningsprinciperna kan därför ge upphov till att handla i motsats till 

den tidigare uppmaningen om konventionskonform tolkning. Principen om 

lex specialis bygger på tanken om att lagstiftaren har avsett att mer specifik 

lag ska gälla i de fall den är tillämplig. Principen är mindre lämplig när 

normkonflikten gäller två olika normsystem med två olika lagstiftare.30  

Fördragskonform tolkning är en tolkningsprincip som kan få olika 

genomslagskraft beroende på vilket rättsområde det gäller och vilken 

rättsregel det gäller. Är rättsregelns formulering någorlunda öppen, när en 

regel innehåller en ”slasktratt” eller när lagstiftaren har använt sig av 

samma terminologi som används i EKMR kan EKMR få stor 

genomslagskraft.31 Justitierådet Lind besvarade frågan om var gränsen går 

för principens tillämpningsområde med att ”först om den svenska lagtexten 

lägger avgörande hinder i vägen för en tillämpning av en av 

Europadomstolen fastslagen princip får den inhemska lagen ges 

företräde”.32  

                                                
29 Prop 1993/94:117 s 36-39. 
30 Cameron, Normkonflikter och EKMR s 851 ff.  
31 Cameron, Normkonflikter och EKMR s 854 f. 
32 NJA 1992 s 532 på s 538. 
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Det finns även konstitutionellt stöd i form av 2 kap. 19 § RF för att 

tillerkänna EKMR högre rang än vanliga lagar. I förarbetena till 

inkorporeringen av EKMR som svensk lag angavs att det i första hand 

skulle vara lagstiftaren och inte den dömande makten som löpande ska ha 

ansvar för att se över att svensk lag överensstämmer med EKMR.33  

När ändringarna i regeringsformen gjordes år 2010 togs det så 

kallade uppenbarhetsrekvisitet bort.34 Uppenbarhetsrekvisitet innebar att det 

krävdes att lag uppenbarligen stod i strid med grundlag för att kunna 

ogiltigförklaras. När rekvisitet togs bort kunde en lag ogiltigförklaras trots 

att stridigheten inte var uppenbar. Förändringen innebär att domstolar har 

fått större frihet att själva pröva frågor om konflikt mellan svensk lag och 

EKMR.35  

EKMR gäller nu som lag i Sverige och normhierarkiskt är 

konventionen underkastad den normhierarki som gäller i det svenska 

rättssystemet. Högsta domstolen (HD) har dock i remissuttalanden vid 

inkorporeringen av EKMR uttalat att EKMR ”bör på grund av sin speciella 

karaktär ges en särskild vikt i fall av konflikt med inhemska 

lagbestämmelser”.36 Detta synsätt har fått genomslagskraft i den svenska 

rättstillämpningen.37  

Efter det att EKMR antogs som lag i Sverige ställde HD upp kravet 

att det bör finnas klart stöd i Europadomstolens praxis för att underkänna en 

enligt intern svensk rätt gällande ordning.38  

I NJA 2013 s. 502 utvecklade HD kravet på klarhet: 

 

Vid bedömningen av vilket krav på klarhet som är motiverat får det 

betydelse hur viktig den berörda rättigheten är, liksom vilket slags 

lagstiftning det rör sig om. Även de rättsliga och praktiska 

                                                
33 Prop 1993/94:117 s 36. 
34 SFS 2010:1408 Lag om ändring i regeringsformen 11 kap 14 §.  
35 Danelius s 38.  
36 Prop. 1993/94:117 s 38. 
37 Josefsson s 40.  
38 Se bl.a. NJA 2000 s 622, NJA 2004 s 840, NJA 2010 s 168 I och II.   



   
 

 
 

11 

konsekvenserna måste vägas in. Om en lag underkänns kan 

följdändringar behövas, något som talar för att frågan i mindre 

klara fall ska hanteras av lagstiftaren snarare än av svenska 

domstolar. En ytterligare omständighet som bör beaktas är vilka 

möjligheter som lagstiftaren har haft att anpassa det svenska 

rättsläget till de krav som konventionsrätten kan ställa.39  

 

Kravet på klart stöd visar på domstolars obenägenhet att tillämpa svensk lag 

på ett sätt som skulle stå i strid med EKMR. Särskilt de högsta domstolarna 

har tillmätt konventionen särskild betydelse vid rättstillämpning 40  på 

liknande sätt som HD före inkorporeringen gav uttryck för att man skulle41.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de högsta domstolarnas 

rättstillämpning får anses innebära en ökad genomslagskraft för EKMR 

även i de fall då svensk lag talar för en annan lösning.42  

 
 

3 Artikel 8 Europakonventionen 
 

Rätten till skydd för privatlivet enligt 8 art. EKMR förtjänar att skrivas ut i 

fulltext då den kommer genomsyra examenarbetet och även förståelsen för 

exempelvis praxis blir större om artikeln också återges i klartext. Art. 8 EKMR 

lyder enligt följande: 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv  

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet 

annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 
                                                
39 NJA 2013 s 502 p 54, se även p 55, p 58 och p 59. 
40 SOU 2008:3 s 93. 
41 Prop. 1993/94:117 s 38. 
42 SOU 2008:3 s 94. 
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nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 

brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- 

och rättigheter.  

 

Artikelns första punkt anger rättighetens omfattning och andra punkten anger 

vilken möjlighet det finns att inskränka rättigheten.  

Genom uttrycket ”var och en” tillförsäkras alla som befinner sig inom den 

konventionsbundna statens område denna rättighet. Rättigheten är med andra ord 

inte beroende av medborgarskap.43  

Artikelns syfte är i första hand att skydda individer från godtyckliga 

ingripanden från det allmänna. Paragrafen har ofta använts för att skydda 

individer från att bli övervakade på olika sätt och har gett upphov till så kallade 

”positiva förpliktelser” då det åläggs stater att agera för att undvika brott mot 

skyddet för privatliv enligt art. 8 EKMR. Det kan gälla både förhållandet mellan 

stat och individ men också mellan två individer.44  

Artikel 8 skyddar fyra separata rättigheter som på sätt och vis överlappar 

varandra. Man kan behandla rättigheterna separat men alla fyra rättigheter skulle 

också kunna falla under konceptet privatliv.45  

 

 

3.1 Utvisning som innebär kränkning av rätten till skydd för privatliv   

 

Europadomstolen har i ett stort antal mål prövat om en utvisning eller en därmed 

jämförlig åtgärd utgör kränkningar av rätten till skydd för privatlivet enligt art. 8 

EKMR.46 Av domstolens praxis följer att det står varje stat fritt att själv reglera 

villkoren för utländska medborgares rätt till vistelse och bosättning i landet.47 En 

stat som kontrollerar inresa och bosättning av utländska medborgare i syfte att 
                                                
43 Detta förtydligas även i art. 1 EKMR.  
44 Victor s 381 ff. 
45 Cameron, An introduction to the European convention on human rights, s 73 f. 
46 Se exempelvis Osman v Denmark, Gezginci v Switzerland, Bensaid v the United Kingdom. 
47 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v the United Kingdom p 67, Nnyanzi v the United Kingdom p 76. 
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skydda den ekonomiska välfärden i landet har stöd av väletablerad internationell 

rätt. Varje stat har även rätt att skydda sig mot hot mot allmän ordning och 

säkerhet och har därmed rätt att utvisa utländska medborgare som är dömda för 

brott.48  

Enligt art. 8 EKMR måste en utvisning av en utlänning som har ett privat- 

eller familjeliv i landet ha stöd i lag, vara berättigat utifrån ett av de angivna 

ändamålen i art. 8 EKMR samt i det enskilda fallet framstå som nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle samt vara proportionerlig.  

Staten ska uppnå en balans mellan den enskildes rätt till skydd för sitt 

privat- och familjeliv å ena sidan och samhällets intressen av att t.ex. upprätthålla 

en reglerad invandring å den andra sidan. Med rätten till skydd för privatliv avses 

bl.a. en rätt att etablera och utveckla relationer med andra människor och 

omvärlden, ibland innefattande aspekter av individens sociala identitet. För att 

utvisa en bosatt migrant som lagligen vistats största delen av sin barndom i 

värdlandet krävs enligt domstolen starka skäl och motsvarande bör gälla även vid 

förnyelse av uppehållstillstånd.49 

 

 

3.2 Legalitetsprincipen 
 

För att kunna inskränka åtnjutandet av rätten till privatliv krävs i enighet med art. 

8.2 EKMR att inskränkningen har stöd i inhemsk lag. Europadomstolen har 

angett att det innebär att även praxis och förordningar och andra föreskrifter kan 

medge inskränkningar och falla under begreppet ”lag”. Lagens innebörd måste 

vara förutsebart och tillgängligt för envar. Kraven på förutsebarhet och 

tillgänglighet varierar beroende på lagens innehåll, vilket område den har 

utformats för, antalet mottagare och dess status. I fall som berör vanliga 

medborgare och ingreppet i privatlivet är av betydande vikt ställs högre krav på 

                                                
48 Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen s 5.  
49 MIG 2012:4. 
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att lagen ska vara förutsebar och tillgänglig.50 Europadomstolen har ansett att 

lägre krav kan ställas på de lagar som berör företag som har eller borde kunna få 

tillgång till expertis på området. Domstolen ansåg i målet Groppera Radio v. 

Italy att företaget kunde förväntas förstå innebörden av lagen som i detta fall var 

en förordning om vissa internationella fördrag inom det tekniska område som 

företaget agerade.51 

Ingreppet måste även uppfylla något av de ändamål som räknas upp i 

punkt 2. Dessa begrepp är dock så allmänt hållna att de flesta ingrepp går att 

hänföra till något av ändamålen. Vad som är mer osäkert är när kravet på att 

ingreppet ska anses nödvändigt är uppfyllt. Vad som krävs är att det finns ett 

angeläget samhälleligt behov och att inskränkningen står i rimlig proportion till 

det syfte som ska uppnås med ingreppet.52  

 

 

3.3 Proportionalitetsprincipen 
 

Även om en utvisning kan anses godtagbar utifrån ett av de angivna syftena i art. 

8.2 EKMR måste utvisningen fortfarande vara berättigad och proportionerlig. 

Den relevanta frågan enligt art. 8.2 EKMR är om åtgärden är berättigad i ett 

demokratiskt samhälle. Den aktuella åtgärden måste stå i proportion till 

inskränkningen i individens konventionsgrundade rättighet och resultatet av 

ingreppet får inte bli orimligt. 53  Vidare måste inskränkningen i den 

grundläggande rättigheten stå i rimligt förhållande till det syfte som skall 

tillgodoses genom inskränkningen.54 

Europadomstolen har framhållit att ordet ”nödvändig” i detta sammanhang 

inte är synonymt med ordet ”oundgängligt”. Vad som krävs är istället att det 

finns ett angeläget samhälleligt behov. 55 Varje stat har en så kallad ”margin of 

                                                
50 Cameron, An introduction to the European convention on human rights s 69. 
51 Groppera Radio A.G.m.fl. v Switzerland p 68. 
52 Danelius  s 351. 
53 Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen s 6. 
54 RÅ 2001 ref. 26. 
55 Lingens v Austria p 39. 
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appreciation” vilket innebär en viss frihet att själva göra bedömningar av när 

inskränkningen i rättigheten kan anses vara nödvändig. Inskränkningen måste 

dock stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses av inskränkningen.56  

I målet Gezginci v Switzerland hade sökanden vistats 30 år i Schweiz 

varav 18 år lagligen. Han hade dömts för flera brott och beviljats förnyat 

uppehållstillstånd med villkoret att han skulle leva ett klanderfritt liv. Efter att 

han hade dömts för nya brott beslutade schweiziska myndigheter att inte förlänga 

mannens uppehållstillstånd. Trots detta stannade mannen kvar i landet och efter 

en tid drabbades han av en allvarlig arbetsplatsolycka. Mannen ansökte då på nytt 

om uppehållstillstånd av humanitära skäl men fick avslag av schweiziska 

myndigheter. Europadomstolen konstaterade att beslutet hade lagstöd och att de 

mål som hade angetts för begräsningen, landets ekonomiska välstånd, 

upprättande av lag och ordning samt förebyggande av brott var legitima. Den 

avgörande frågan var om begräsningen kunde anses vara proportionerlig. 

Europadomstolen ansåg att schweiziska myndigheter hade gjort en 

proportionerlig bedömning enligt art. 8 EKMR och bedömde då mannens vandel, 

längden av hans vistelse i värdlandet, tiden som hade gått sedan 

lagöverträdelserna och mannens uppträdande under denna tid, sociala-, 

kulturella- och familjeband i värdlandet jämfört med hemlandet och särskilda 

omständigheter.  

 

 

3.4 Innebörden av privatliv 

 

Det har inte gjorts något försök att uttömmande definiera begreppet privatliv. 

Begreppet anses vara flexibelt och utvecklas i takt med att Europadomstolen 

tolkar det.57 I sin mest breda och generella form omfattar begreppet alla aspekter 

av en persons fysiska liv eller identitet och det liv en person väljer att leva.58 

                                                
56 Danelius s 351. 
57 Cameron, An introduction to the European convention on human rights, s 67. 
58 Orejudos v Royal Borough of Kensington and Chelsea p 20.   
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Liksom alla andra artiklar i EKMR måste art. 8 EKMR tolkas i ljuset av den 

utveckling som sker inom politiska och sociala attityder. Det innebär att 

innebörden av artiklar kan förändras drastiskt och oförutsägbart över tid i takt 

med att samhället förändras. 59  Privatlivet är av central betydelse för det 

västerländska samhället och de flesta människor skulle hålla med om att det finns 

vissa områden som stater i regel inte bör kunna inskränka. Diskussion finns kring 

var gränsen går för var ett privatliv börjar och slutar. Generellt sett kan sägas att 

meningsskiljaktigheter ofta uppstår mellan mer progressiva stater, däribland de 

nordiska, och de moralkonservativa staterna såsom exempelvis Spanien och 

Irland.60 Klart är att situationer som rör information, identitet, fysisk och psykisk 

integritet och självständighet inkluderas i begreppet privatliv enligt art. 8 

EKMR.61 

Många artiklar i Europakonventionen kan sägas beröra privatlivet. 

Exempelvis kan förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling 

enligt art. 3 EKMR anses beröra privatlivet och ett frihetsberövande enligt art. 5 

EKMR inskränker också på privatlivet. Mellan artiklarna i EKMR gäller 

emellertid principen om lex specialis och art. 8 EKMR fångar endast upp de 

aspekter av privatlivet som faller utanför andra specialbestämmelser i 

konventionen.62  

Vissa saker har Europadomstolen konstaterat falla utanför rätten till 

privatliv. Domstolen har exempelvis uttalat att de villkor en hemlös man hade 

under ett statligt förordnat boende faller utanför begreppet privatliv. Även 

processrättsliga frågor rörande åtal och dom faller utanför rätten till privatliv.63 

 

 

 

 

                                                
59 Cameron, An introduction to the European convention on human rights, s 67. 
60 Cameron, An introduction to the European convention on human rights, s 74. 
61 Amos s 412. 
62 Danelius s 346-347. 
63 Amos s 412. 
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3.5 Europadomstolens praxis 

 

Rätten till privatliv enligt artikel 8 aktualiseras i en mängd olika typer av 

avgöranden från Europadomstolen. Nedan har ett antal intressanta mål 

presenterats där Europadomstolen granskat om utvisningsbeslut utgjort brott mot 

rätten till privat- och familjeliv enligt art. 8 EKMR. Det samtliga mål nedan har 

gemensamt är att de rör utvisning och frågan om rätten till skydd för privat- och 

familjelivet enligt art. 8 EKMR har kränkts.  

Vad gäller skillnaden på begreppet privatliv och familjeliv har 

Europadomstolen uttalat att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet 

om fokus ska läggas på familjeliv eller privatliv.64 Europadomstolen har också 

uttalat att det inte är nödvändigt att ta ställning i frågan om det rör sig om ett 

privat- eller familjeliv eftersom en utvisning av en etablerad invandrare (”settled 

migrant”) oavsett utgör en inskränkning av dennes privatliv enligt art. 8 EKMR 

och då de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av utvisningens 

proportionalitet är de samma oberoende av om det handlar om privat- eller 

familjeliv.65  

Praxis nedan presenteras kronologiskt. En kronologisk presentation är 

lämplig eftersom innebörden av rättigheterna i konventionen, vilket nämnts i 

tidigare avsnitt, utvecklas i takt med Europadomstolens tolkningar som är 

dynamiska och tolkas i ljuset av den allmänna utvecklingen och rådande 

samhällsförhållande.66 

 

 
Cruz Varas and Others v. Sweden, dom den 20 mars 1991 (15576/89)  

 

En chilensk man utvisades från Sverige till Chile och kom därigenom att skiljas 

från sin familj som hade gått under jorden i samband med utvisningsbeslutet. 

Familjen skulle också komma att utvisas men beslutet gick inte att verkställa då 
                                                
64 Maslov v Austria p 63. 
65 A.A. mot Förenade kungariket p 49. 
66 Se ovan avsnitt 3.4 Innebörden av privatliv samt Cameron, An introduction to the European convention on human rights s 67. 
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familjen gått under jorden. Europadomstolen fann att splittringen av familjen var 

en följd av familjens eget agerande och att det inte fanns något hinder för 

familjen att återförenas och leva tillsammans i Chile. Något brott mot art. 8 

EKMR ansågs inte föreligga. 

 

 
Bensaid v. United Kingdom, dom den 6 februari 2001 (44599/98) 

 

En algerisk man kom till Storbritannien under 1989 och beviljades tidsbegränsat 

uppehållstillstånd på grund av studier. Senare gifte sig mannen med en brittisk 

kvinna och beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av äktenskapet. Då 

de brittiska myndigheterna 1997 uppdagat att äktenskapet var ett skenäktenskap 

drogs uppehållstillståndet in och mannen beordrades att lämna landet. Mannen 

led av en allvarlig psykisk sjukdom och behandlades i Storbritannien. Trots de 

problem som kunde uppstå för mannen i samband med att han tvingades lämna 

landet ansåg inte Europadomstolen att utvisningsbeslutet stred mot art. 8 EKMR 

då utvisningen hade lagstöd, skedde i förhållande till legitima ändamål såsom 

landets ekonomiska välbefinnande, samt var proportionerlig.67 

 

 
Boultif v. Switzerland, dom den 2 november 2001 (54273/00) 

 

Utvisningen gällde en man som dömts för grov brottslighet och efter avtjänat 

straff inte hade beviljats förlängt uppehållstillstånd. Vid Europadomstolen 

menade mannen att det skulle innebära stora svårigheter för honom att bo 

tillsammans med sin fru och deras gemensamma barn utomlands.  

Europadomstolen redovisade i målet för vilka faktorer som är relevanta 

vid en bedömning av om en utvisning är nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

och proportionerlig för ett legitimt ändamål. Den aktuella situationen gällde 

frågan om familjeliv. Dessa kriterier är: 
                                                
67 Bensaid v the United Kingdom p 48-49. 
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- brottets allvarlighet och art 

- längden på vistelsen i värdlandet 

- tiden som har gått sedan sökandens lagöverträdelser och sökandens 

uppträdande under denna tid 

- de berörda personernas medborgarskap 

- sökandens familjesituation 

- om sökandens partner kände till överträdelsen vid tidpunkten för 

utveckling av familjebanden 

 - de svårigheter som skulle uppstå för makan/maken vid en utvisning 

 

Kriterierna som domstolen räknar upp har efteråt kommit att kallas för Boultif-

kriterierna.68 

 

 
Slivenko v. Latvia, dom den 9 oktober 2003 (48321/99) 

 

Två ryska medborgare, en mor och en dotter, hade bott i Lettland nästan hela sina 

liv. Eftersom modern var barn till en sovjetisk officer hade hon och hennes dotter 

beordrats att lämna landet efter att den ryska armen enligt avtal skulle lämna 

landet 1994. Europadomstolen konstaterade att eftersom de bott i princip hela sitt 

liv i Lettland innebar utvisningen en kränkning av deras rätt till privatliv enligt 

art. 8 EKMR.  

Även om åtgärden hade stöd i lag måste en individuell prövning göras. I 

en sådan bedömning kunde sökanden i detta fall inte anses utgöra ett hot mot den 

allmänna säkerheten. Sökanden har utvecklat personliga, sociala och ekonomiska 

band i Lettland som var oberoende av att de var släktingar till en sovjetisk 

officer. Därmed var beslutet att utvisa personerna inte nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle och stred mot art. 8 EKMR. 

 
                                                
68 Üner v Netherlands p 59. 
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Üner v. Netherlands, dom den 18 oktober 2006 (46410/99) 

 

En turkisk man vistades i Nederländerna under 16 år med olika tidsbegränsade 

uppehållstillstånd och slutligen ett permanent uppehållstillstånd. Mannen dömdes 

för ett grovt våldsbrott och under tiden han avtjänade sitt straff beslutade 

myndigheterna att återkalla mannens uppehållstillstånd och förena beslutet med 

ett tioårigt återreseförbud.  

Europadomstolen la i detta mål till ytterligare två bedömningsfaktorer till 

de som räknades upp i målet Boultif v Switzerland. Den första är barnets bästa, 

särskilt graden av svårigheterna som barn kan förväntas möta i landet dit 

utvisningen ska ske och det andra kriteriet är styrkan i sociala samt kulturella och 

familjeband till värdlandet jämfört med destinationslandet.69 

Till skillnad från i Boultif v Switzerland konstaterade domstolen att detta 

mål inte gällde skyddet för familjelivet utan istället skyddet för en etablerad 

invandrare, så kallad ”settled migrant”, som saknar familjeliv i värdlandet. 

Domstolen konstaterade att alla sociala band mellan invandrare och samhället 

räknas till privatlivet enligt art. 8 EKMR. En utvisning av en etablerad 

invandrare utgör därför alltid en inskränkning av dennes privatliv.70   

Domstolen konstaterade att i mål som rör utvisning på grund av 

brottslighet av en etablerad invandrare ska alltid kriterierna som följer av Boultif-

målet och de två nya som räknas upp i detta mål beaktas.71  

 

 
Nnyanzi v. United Kingdom, dom den 8 april 2008 (21878/06) 

 

Nnyanzi var medborgare i Uganda och dotter till en högt uppsatt 

oppositionsledare som satt fängslad utan att en rättegång genomförts. Hon hade 

bott i Storbritannien i nästan tio år, studerade, var aktiv i kyrkan och hade haft en 

                                                
69 Üner v Netherlands p 58. 
70 Üner v Netherlands p 59. 
71 Üner v Netherlands p 60. 
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vänskapsrelation med en man under oklar längd.    

Europadomstolen konstaterade att det inte var nödvändigt att besluta om 

Nnyanzi hade ett privatliv eller inte, eftersom en utvisning ändå inte kunde anses 

vara oproportionerlig enligt art. 8.2 EKMR. Det fanns lagstöd och en reglerad 

invandring utgör ett legitimt mål enligt art. 8.2 EKMR. Domstolen noterade att 

sökanden inte var en etablerad invandrare (”settled migrant”) och att hon aldrig 

hade haft uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet ansågs därför inte utgöra någon 

kränkning av artikel 8.72 

 

 
Gezginci v. Switzerland, dom den 9 december 2010 (16327/05) 

 

Gezginci var turkisk medborgare och hade befunnit sig i Schweiz i 30 års tid 

varav 18 år lagligen. Han hade dömts för tre brott i Schweiz, bland annat för 

rattfylleri och andra trafikförseelser, och efter att påföljderna avtjänats förlängdes 

hand uppehållstillstånd med villkoret att han skulle leva ett oklanderligt liv. 

Gezginci var gift med en rumänsk medborgare och hade en dotter som levde 

illegalt i Schweiz sedan 2000. Efter att Gezginci samlat på sig hyresskulder och 

klagomål från ett antal arbetsgivare bestämde den schweiziska staten att inte 

förlänga hans uppehållstillstånd. Beslutet motiverades av att domstolen ansåg att 

Gezginci inte respekterade schweiziska värderingar, traditioner och rättsnormer. 

Gezginci stannade dock kvar i landet illegalt. Efter att han drabbats av en 

allvarlig arbetsplatsolycka ansökte han om uppehållstillstånd på grund av 

humanitära skäl men ansökan avslogs. 

Gezginci anförde för Europadomstolen att hans dotter hade goda betyg 

och var fullt integrerad i samhället när det gällde språk, traditioner och kultur. 

Detsamma gällde även för Gezginci innan dess att han drabbades av 

arbetsplatsolyckan.  

                                                
72 Nnyanzi v the United Kingdom p 76. 
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Schweiziska staten anförde bland annat att Gezginci hade vistats i Turkiet 

under oklart långa perioder, att han inte hade levt ett klanderfritt liv och inte var 

integrerad i samhället. Bland annat hade han begått brott och samlat på sig stora 

skulder.   

Europadomstolen ansåg att principen om rätt till privatliv enligt art. 8 

EKMR var tillämplig i fallet. När en person har vistats under långa tider i ett land 

konstaterade domstolen att bedömningen består av hur väl personen har 

integrerats i samhället. Frågan i målet var om inskränkningen var proportionerlig 

enligt andra punkten i art. 8 EKMR. De kriterier som domstolen konstaterade 

skulle beaktas var följande vad gäller Gezgincis integration och privatliv: 

 

- Gezgincis vandel 

- Längden av vistelsen i värdlandet 

- Tiden som har gått sedan lagöverträdelserna och Gezgincis uppträdande 

under denna tid 

- Sociala-, kulturella- och familjeband med värdlandet jämfört med 

hemlandet  

- Särskilda omständigheter  

 

Europadomstolen slog fast att schweiziska myndigheter hade gjort en 

proportionerlig bedömning med särskild hänsyn till att Gezginci vistelse i 

Schweiz hade varit olaglig sedan 1997, Gezginci bristande respekt för lagar i 

landet och hans ovilja att integreras i det Schweiziska samhället.  

Två domare var skiljaktiga och anförde att den mycket långa tiden 

Gezginci vistats i landet, hans dotters integration och att Gezginci hade varit 

självförsörjande fram till hans arbetsplatsolycka borde beaktas. 
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Osman v. Denmark, dom den 2 juni 2011 (38058/09) 

 

En somalisk flicka hade bott i Danmark sedan sju års ålder och hade då 

uppehållstillstånd. Som 15-åring skickades hon mot sin vilja till Somalia av sin 

familj för att ta hand om sin farmor. Efter att ha tillbringat två år i Somalia ville 

flickan återvända till Danmark men hade då förlorat sitt uppehållstillstånd till 

följd av skärpta regler för uppehållstillstånd i Danmark.  

Europadomstolen konstaterade bl.a. att sökanden tillbringat ”formative 

years of her childhood and youth” i Danmark, vilket i detta fall var från 7 till 15 

år.73 Domstolen konstaterade att tillräcklig hänsyn inte hade tagits till flickans 

rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv enligt art. 8 EKMR. En rimlig 

avvägning mellan flickans intresse och statens intresse gjordes inte och en 

kränkning av flickans rätt enligt art. 8 EKMR ansågs ha skett.74 

 

 
A.A. v. United Kingdom, dom den 20 september 2011 (800/8) 

 

Frågan gällde om ett utvisningsbeslut på grund av grov brottslighet som 

minderårig kunde bedömas utgöra en kränkning av rätten till skydd för privat- 

eller familjeliv enligt art. 8 EKMR. A.A. kom till Storbritannien som 13-åring 

och hade vistats i landet lagligt. När A.A. var 15 år dömdes han för våldtäkt och 

fick avtjäna ett fängelsestraff. A.A. hade vistats i Storbritannien i totalt elva år 

och hade under och efter sitt utdömda fängelsestraff skött sig exemplariskt. Efter 

avtjänat straff hade han inte begått några nya brott, han hade tagit en 

masterexamen och han var fast anställd. Efter att utvisningsbeslutet togs fortsatte 

A.A. att bo i landet. Något försök att verkställa beslutet gjorde staten inte.  

Europadomstolen beaktade bland annat A.A:s exemplariska beteende och 

hans berömvärda försök till rehabilitering och integration i samhället under de 7 

år som hade förflutit sedan frisläppandet.75  Med beaktande av det anförda 

                                                
73 Osman v Denmark p 60. 
74 Osman v Denmark p 76-77. 
75 A.A. v the United Kingdom p 61-62. 
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menade Europadomstolen att Förenade Kungariket inte förmått presentera 

tillräcklig stöd för påståendet att A.A. rimligen skulle kunna antas orsaka 

oordning eller delta i kriminell verksamhet på sådant sätt att en utvisning kan 

anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle.76 En utvisning av A.A. skulle enligt 

Europadomstolen således inte vara proportionerlig i förhållande till den legitima 

målsättningen att förebygga oordning eller brott och skulle därför inte vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Följaktligen skulle en utvisning av A.A. 

till Nigeria utgöra en kränkning av art. 8 EKMR.77 

 

 
Nunez v. Norge, dom den 28 september 2011 (55597/09) 

 

Målet behandlar frågan om rätt till familjeliv enligt art 8. EKMR. Nunez var 

medborgare i Dominikanska Republiken och kom till Norge 1996 med ett 

turistvisum. Efter att hon dömts för snatteri utvisades hon och fick ett tvåårigt 

återreseförbud. Trots detta återvände Nunez till Norge fyra månader senare med 

ett falskt pass varpå hon kort därefter gifte sig med en norsk medborgare och 

ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning. För de norska 

myndigheterna uppgav Nunez att hon var ostraffad och inte hade besökt Norge 

tidigare. Paret separerade 2001 och Nunez ingick ett samboförhållande med en 

annan man, O, som var utländsk medborgare men hade permanent 

uppehållstillstånd i Norge. 

År 2001 uppdagades att Nunez beviljats uppehållstillstånd på vilseledande 

grunder. Hon meddelades 2002 att norska myndigheter hade för avsikt att 

återkalla hennes uppehållstillstånd. Samma år fick Nunez och O sitt första 

gemensamma barn och år 2003 fick de sitt andra gemensamma barn. Nunez och 

O avslutade sitt samboförhållande 2005 och barnen bodde då permanent hos 

Nunez. Mot bakgrund av Nunezs överhängande utvisningsbeslut beslutade 

                                                
76 A.A. v the United Kingdom p 64. 
77 A.A. v the United Kingdom p 69-70. 



   
 

 
 

25 

norska myndigheter att bevilja O ensam vårdnad med ingående rätt till umgänge 

för Nunez. 

Europadomstolen ansåg att de överträdelser av den norska utlänningslagen 

som Nunez utfört var av allvarlig karaktär. Men trots att familjelivet hade 

uppkommit under en tidpunkt då sökanden vistades i landet illegalt och på falska 

premisser menade Europadomstolen vid en proportionalitetsbedömning att det 

förelåg exceptionella omständigheter och att barnens bästa vägde över statens 

intresse av att upprätthålla en reglerad invandring.78 

De omständigheter i målet som ansågs vara exceptionella var särskilt 

barnens långvariga och nära förhållande till sin mor, vårdnadsbeslutet från 

myndigheterna, den stress och oro som barnen hade upplevt samt den långa tid 

det hade tagit för myndigheterna att fatta beslut i frågan om moderns 

uppehållstillstånd.79  

 

 
Antwi and others v. Norway, dom den 14 februari 2012 (26940/10) 

 

En man från Ghana, Antwi, beviljades uppehållstillstånd i Norge och levde 

tillsammans med sin fru och dotter. Antwi hade levt i Norge mellan år 1999 till 

år 2005. Antwis fru kände inte till Antwis rätta identitet förrän giftermålet år 

2005 och hade innan dess levt i tron att de kunde utöva sitt familjeliv i Norge. 

Mannens fru hade levt i Norge från år 1997.  

Parets dotter var norsk medborgare och hade levt hela sitt liv i Norge. Hon 

hade besökt Ghana två gånger och förstod enstaka meningar på föräldrarnas 

modersmål men pratade annars norska. Dottern utövade fritidsaktiviteter i Norge 

och hade ett ytterst begränsat förhållande till Ghana.  

Det uppdagades att mannen hade beviljats uppehållstillstånd med ledning 

av falska handlingar och att han därmed vistats i Norge olagligt. När detta 

uppdagades utvisades mannen från Norge i förening med fem års återreseförbud.  
                                                
78 Nunez v Norway p 82, p 84. 
79 Nunez v Norway p 84.  
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Europadomstolen ansåg, i likhet med norska myndigheter, att utvisningen 

av Antwi dotter inte skulle gynna henne. Europadomstolen såg emellertid ingen 

anledning att ifrågasätta norska myndigheters bedömning, att det inte föreligger 

några oöverstigliga hinder mot att familjen i sin helhet bosätter sig i Ghana eller 

att de i vart fall upprätthåller regelbundna kontakter.80 

Europadomstolen jämförde målet med Nunez v Norway där de berörda 

barnen var särskilt sårbara på grund av tidigare avbrott och svårigheter i deras 

omvårdnad. I Nunez v Norway var även myndigheternas handläggning alltför 

lång. Några sådana exceptionella omständigheter som det fanns i Nunez v 

Norway fanns inte i det aktuella målet.81 

Europadomstolen ansåg sammanfattningsvis att norska myndigheter tagit 

tillräcklig hänsyn till barnets bästa i beslutet och att beslutet om utvisning i 

kombination med fem års återreseförbud inte stred mot art. 8 EKMR.82 

 

 

Butt v. Norway, dom den 4 december 2012 (47017/09) 

 

När sökanden inte kan anses vara ”etablerade invandrare” såsom begreppet har 

använts i Europadomstolens praxis, är en utvisning endast oförenlig med art. 8 

EKMR om det kan anses råda exceptionella omständigheter.  

I detta fall var de sökande minderåriga när de vistades illegalt i Norge. 

Europadomstolen ansåg att de sökande inte kunde klandras för sin mammas 

beteende. Det faktum att norska myndigheter inte hade genomfört utvisningen av 

familjen trots utvisningsbeslut och trots att familjen vid ett tillfälle greps av 

norska myndigheter på grund av sin illegala vistelse i Norge gav familjen 

anledning att tro att de fick vara kvar i landet. Dessa omständigheter ansåg 

domstolen vara exceptionella och därmed innebar utvisningsbeslutet ett brott mot 

art. 8 EKMR.83  

                                                
80 Antwi and others v Norway p 97-98. 
81Antwi and others v Norway p 101-102. 
82Antwi and others v Norway p 103-105. 
83 Butt v Norway p 28, p 79. 
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B.V. v. Sweden, beslut den 13 juli 2012 (57442/13) 

 

Europadomstolen bedömde att utvisning av en barnfamilj till Serbien som vistats 

i Sverige i över åtta år inte utgjorde en kränkning av art. 8 EKMR. Familjen 

sökte asyl i Sverige 2004 och hade efter den 15 november 2005 då 

utvisningsbeslutet vann laga kraft, förutom under den tid från november 2009 till 

juli 2011 då deras nya ansökningar prövades, varit skyldig att lämna landet men 

inte gjort det. Domstolen ansåg därför att den långa vistelsetiden i Sverige inte 

kunde ha ett avgörande inflytande för Europadomstolens prövning. Domstolen 

beaktade att föräldrarna sedan de kommit till Sverige känt till att de kanske inte 

skulle få uppehållstillstånd. Hänsyn togs även till att föräldrarna var medborgare 

i Serbien och hade rätt till bistånd från myndigheterna där, att alla i familjen 

talade serbiska och att de hade nära släktingar i Serbien.  

 

 

3.6 Slutsatser 

 

Det kan konstateras att i ärenden där både migrationsfrågan och privat- eller 

familjelivet ska prövas varierar staternas skyldighet att tillåta inflyttningen efter 

de speciella omständigheter som gäller personen som berörs och 

allmänintresset.84  

Det första domstolen gör i sina bedömningar är att konstatera om det 

föreligger ett privat- eller familjeliv i den betydelse begreppen har i art. 8.1 

EKMR.85 Om det föreligger ett privat- eller familjeliv i den mening begreppet 

har i art. 8.1 EKMR så har domstolen att bedöma om det aktuella 

utvisningsbeslutet innebär ett hinder för deras privat- eller familjeliv.86 Dessa två 

prövningar kan ofta enkelt bekräftas när det handlar om utvisningsärenden. Det 

som är mer komplicerat är när domstolen ska göra sin prövning enligt art. 8.2 

EKMR för att se om inskränkningen ändå kan godtas. När domstolen har prövat 
                                                
84 Se exempelvis Butt v Norway p 76, Gül v Switzerland p 38. 
85 Se exempelvis Nunez v Norway p 65, Slivenko v Latvia p 93-95. 
86 Slivenko v Latvia p 93, p 96. 
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om inhemsk lag till stöd för utvisningsbeslutet finns går man vidare för att 

kontrollera om ingreppet kan anses vara proportionerlig och nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle med hänsyn till de godtagbara målen.87  

 

 

3.6.1  Analys av betydelsen av att vara en etablerad invandrare  

 

Domstolen gör skillnad på bedömningen av om brott mot art. 8 EKMR har skett 

beroende på om sökanden är en så kallad etablerad invandrare (”settled migrant”) 

eller inte. Domstolen verkar mena att en person inte bara ska ha skapat sig ett 

privatliv utan även vara en etablerad invandrare för att ett utvisningsbeslut ska 

strida mot art. 8 EKMR Detta framgår tydligt när proportionalitetsbedömningen 

görs utifrån att utvisningen är ett led i statens migrationskontroll. När 

utvisningsbeslutet istället är grundat på hot mot allmän ordning och säkerhet har 

domstolen inte alltid lagt samma vikt vid om sökanden är en etablerad 

invandrare. 88  I avsnitt 4 fördjupas analysen av Europadomstolens 

proportionalitetsbedömning och hur den påverkas av vilket syfte som ska uppnås 

med utvisningen. 

För att någon ska anses vara en etablerad invandrare ställer domstolen upp 

krav på att vistelsen i landet ska ha varit legal. I Nnyanzi v the United Kingdom 

vägde domstolen in den illegala vistelsen i landet vid 

proportionalitetsbedömningen och menade att det var oviktigt att fastställa om 

hon ens hade ett privatliv eftersom ingreppet ändå inte kan anses vara 

oproportionerligt när det handlar om en invandrare som inte är etablerad. Värt att 

upprepas är att sökanden i målet hade vistats tio år i England, studerade, var aktiv 

i kyrkan och hade haft en vänskapsrelation med en man under ospecificerad tid.89  

I A.A. v the United Kingdom ansåg Europadomstolen att sökanden var en 

etablerad invandrare. Domstolen redovisade inte för skälen till varför sökanden 

ansågs vara en etablerad invandrare men A.A hade beviljats permanent 
                                                
87 Se exempelvis Üner v Netherlands p 64, p 67.  
88 Jämför Nnyanzi v the United Kingdom p 76 med Üner v Netherlands p 59 och A.A. v the United Kingdom p 49, p 61. 
89 Nnyanzi v the United Kingdom p 76. 
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uppehållstillstånd i Storbritannien och hela tiden vistats lagligt i landet.90 Även i 

Üner v Netherlands ansåg domstolen att sökanden var en etablerad invandrare 

och även då hade sökanden vistats i landet lagligt.91 För övriga omständigheter i 

målen se avsnitt 3.5 ovan. 

När sökande inte kan anses vara ”etablerade invandrare” såsom begreppet 

har använts i Europadomstolens praxis är en utvisning endast oförenlig med art. 

8 EKMR om det anses råda exceptionella omständigheter.92 

 

 

4 Analys av proportionalitetsbedömningen  
 

Av den praxis från Europadomstolen som presenterats i avsnitt 3.5-3.6 

framkommer att proportionalitetsbedömningen kan se olika ut beroende på om 

utvisningen grundar sig i att utlänningen anses utgöra ett hot mot allmän ordning 

och säkerhet eller om utvisningen istället är ett led i statens migrationskontroll. 

Orsaken till utvisningen verkar även påverka domstolens syn på betydelsen av att 

utlänningens vistelse i landet har varit illegal.  

 

 

4.1 Utvisning på grund av hot mot allmän ordning och säkerhet 
 

För personer som har haft, eller åtminstone delvis har haft, legal vistelse i landet 

men som utvisas på grund av brott de har begått i landet gör domstolen en 

noggrann granskning av skälen för att ingripa mot rätten till respekt för privat- 

och familjeliv som skyddas av art. 8 EKMR.93 

För att en utvisning ska kunna godtas krävs att personen utgör ett hot mot 

allmän ordning och säkerhet. Från praxis framkommer ett antal relevanta kriterier 
                                                
90 A.A. v the United Kingdom p 6, p 9, p 49. 
91 Üner v Netherlands p 13, p 59-60. 
92 Se Butt v Norway p 28 och p 79, Rodrigues da Silva and Hoogkamer v Netherlands p. 39, Darren Omoregie and Others v Norway 
p 57. 
93 Rättschefens rättsliga ställningstagande angående bedömningar av rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen, s 6-
7.  
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som domstolen har konstaterat påverkat bedömningen av om utvisningsbeslutet 

är proportionerligt i förhållande till det legala syftet som ska uppnås. Om inte så 

innebär utvisningsbeslutet ett brott mot rätten till skydd för privat- och familjeliv 

enligt art. 8 EKMR. Ett av de relevanta kriterier som bland annat framkom i Üner 

v Netherlands är bedömningen av brottets allvarlighet och art. 94  Ett annat 

kriterium är längden av den vistelsetid som sökanden har haft i landet denne 

utvisas ifrån. När det gäller utvisning på grund av brott har detta kriterium dock 

visat sig ha en ganska marginell betydelse, och även om en person har fötts i ett 

land och vistats hela sitt liv i detta land kan en utvisning på grund av brott vara 

berättigad.95  

I Maslov v Austria underkände domstolen utvisningsbeslutet bland annat 

för att sökande var minderårig när brottet begicks, han hade gått hela sin 

skolgång i Österrike och hade hela sin familj där. Hans sociala och kulturella 

band fanns till Österrike och det var inte visat att sökanden hade samma band till 

sitt ursprungliga hemland. 96  Domstolen konstaterar att staten har lite 

handlingsutrymme när det gäller beslut som rör utvisning av etablerade 

invandrare som är minderåriga och brotten till största del har varit 

ickevåldsbrott.97  

Samma prövning har gjorts för myndiga personer men har då fått annat 

resultat. Trots att sökanden har haft en mycket lång legal vistelse i landet, upp till 

34 år, har domstolen gjort skillnad på om sökanden har kvar sociala band och 

familjeband i ursprungslandet samt och sökanden kan språket där.98 Till och med 

om sökanden är född och uppvuxen i ett land och har permanent 

uppehållstillstånd kan denne utvisas om brottets allvarlighet och art är tillräckligt 

svårt och sökanden kan språket i det så kallade ursprungslandet. 99 

Ursprungslandet utgörs då av det land föräldrarnas är födda i även om 

föräldrarna vistats i det nya hemlandet lagligen.100  

                                                
94 Üner v Netherlands p 65. 
95 Kaya v Germany. 
96 Maslov v Austria p 100. 
97 Maslov v Austria p 84. 
98 Onur v the United Kingdom, Dalia v France och Joseph Grant v the United Kingdom.  
99 Kaya v Germany p 7-8, p 62, p 64-65. 
100 Kaya v Germany p 64. 
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Andra kriterier som kan påverka bedömningen som framkom av Boultif v 

Switzerland är den tid som förflutit efter att brottet begicks och hur sökanden har 

uppfört sig under denna tid, vilken nationalitet de berörda personerna har, den 

sökandes familjesituation, huruvida den sökandes make/maka kände till 

sökandens brott innan denne ingick i familjebildning med den sökande, om 

sökanden har barn i landet och vilken ålder dessa har samt svårigheten för makar 

att bosätta sig med varandra i landet till vilket sökanden har utvisats.101 

I målet A.A. v the United Kingdom uttalade domstolen att det saknade 

betydelse om vistelsetiden i landet hade varit legal eller illegal.102     

 

 

4.2 Utvisning som led i statens migrationskontroll 

 

Skyddet för privatlivet enligt art. 8 EKMR innebär inte någon generell skyldighet 

för stater att respektera en utlännings val av stat för sin bosättning.103 Statens 

intressen måste balanseras mot utlänningens och beroende på de speciella 

omständigheterna i det enskilda fallet avseende allmänintresset och den person 

saken berör varierar statens skyldighet att bevilja uppehållstillstånd.104  

Faktorer som bör beaktas är i vilken utsträckning familjelivet effektivt 

avbryts genom att minderåriga barn bor kvar i landet som är beroende av den 

utvisade och om det är möjligt att upprätthålla kontakt trots utvisningsbeslutet.105 

En annan faktor att ta hänsyn till är vilken anknytning sökanden har till de olika 

berörda staterna. Anknytningen bedöms bland annat utifrån längden på den 

legala vistelsen i landet, språk, sociala kontakter, arbete och övrig släkt.106   

 Ytterligare en annan faktor är om det finns oöverstigliga hinder för ett 

familjeliv i det andra landet. Av de två målen Boultif v Austria och Darren 

Omoregie v Norway framgår att Europadomstolen skiljer på de situationer då en 

                                                
101 Boultif v Switzerland p 48. 
102 A.A. v the United Kingdom p 61. 
103 Nnyanzi v the United Kingdom p 72. 
104 Gül v Switzerland p 38. 
105 Joseph Grant v the United Kingdom p 40. 
106 Joseph Grant v the United Kingdom p 41. 
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person har inlett ett förhållande under en laglig vistelse i landet och de situationer 

då det var osäkert om sökanden hade rätt att stanna i landet. Om domstolen anser 

att den aktuella maken/makan vid förhållandets start visste att det var oklart om 

förhållandet kunde fortsätta i den aktuella staten ställer domstolen högre krav på 

att sökanden ska visa att de hinder som finns för att kunna fortsätta förhållandet i 

den andra staten är oöverstigliga.107 Det har således betydelse att familjelivet 

tillkom vid en tidpunkt då parterna kände till att den ena parten kanske inte skulle 

få stanna i landet på grund av sin migrationsstatus. I sådana fall krävs 

exceptionella omständigheter för att en utvisnings ska innebära ett brott mot 

rätten till respekt för privat- och familjeliv.108 Inte ens den omständigheten att ett 

par har skaffat barn tillsammans i landet ändrar domstolens uppfattning om att 

stor vikt ska läggs vid parternas kännedom om att det var osäkert om hela 

familjen kunde stanna i landet i framtiden.109 

 Om sökanden har vistats illegalt i landet eller agerat på ett sätt som strider 

mot invandringslagarna i landet kan det ha betydelse. I Darren Omoregie v 

Norway godkände domstolen ett återreseförbud på fem år därför att sökanden 

inte hade följt tidigare myndighetsbeslut om att lämna landet. I Nnyanzi v the 

United Kingdom la domstolen inte någon större vikt vid det privatliv sökanden 

hade skaffat sig under den illegala vistelsen i landet. Sökanden bedömdes inte 

vara en etablerad invandrare trots sina nästan tio år i landet. Detta skiljer sig från 

fallet Üner v Netherlands där sökanden, som vistats i Nederländerna med olika 

beviljade uppehållstillstånd, bedömdes vara en etablerad invandrare.110 Sökanden 

hade då vistats i landet cirka sexton år.   

Domstolen har lagt vikt vid om det är den enskilde som själv har orsakat 

familjesplittringen och om skälen för det beror på den enskilde själv eller på 

omständigheter som denne inte har kunnat påverka.111 Resonemanget kan även 

tillämpas på situationer när familjesplittringen beror på familjens eget agerande 

                                                
107 Darren Omoregie v Norway p 57, p 66. 
108 Nunez v Norway p 82 och p 84. 
109 Grigorian and others v Sweden s 6, Omoregie and others v Norway p 57. 
110 Nnyanzi v the United Kingdom p 76. 
111 Gúl v Switzerland p 41, Ahmut v Netherlands p 70. 



   
 

 
 

33 

och det inte finns något hinder för familjen att återförenas i hemlandet.112 

Domstolen har använt sig av samma typ av resonemang vid bedömningen av om 

brott mot art. 8 EKMR har skett då två makar med barn utvisades till två olika 

länder.113  

 

 

4.3 Europadomstolens barnperspektiv 

 

Principen om barnets bästa konkretiseras bland annat i FN:s barnkonvention.114 

Trots att EKMR inte innehåller någon artikel som uttryckligen kräver att 

principen om barnets bästa följs så tillämpar domstolen, utöver EKMR, också 

andra principer som gäller mänskliga rättigheter och däribland principen om 

barnets bästa. Idag ses principen om barnets bästa som en allmänt vedertagen 

princip av Europadomstolen och som något som ska beaktas vid alla mål som rör 

barn.115 Exakt vad som är barnets bästa anser domstolen vara en uppgift för 

nationella myndigheter att bestämma i det enskilda fallet.116 Det viktiga är att 

domstolen kan konstatera att det arbete som utförts av nationella myndigheter är 

tillfredställande.117  

I Danes artikel om Barnets bästa och Europadomstolens tillämpning av 

principen om barnets bästa framkommer några intressanta företeelser avseende 

utvisningsärenden. Det framgår att domstolen lyfter fram olika 

bedömningsfaktorer beroende på vilken måltyp ärendet handlar om. Dane har i 

sin artikel systematiserat de faktorer domstolen har använt sig av när domstolen 

gör bedömningen av vad den anser vara viktigt för ett barn. Faktorerna är 

följande:  

 

- Barnets ålder 

                                                
112 Cruz Varas and Others v Sweden p 88-89. 
113 Grigorian and others v Sweden s 4 ff. 
114 Art. 3.1 FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
115 Se exempelvis Jeunesse v Netherlands p 118, Nunez v Norway p 84, Neulinger and Shuruk v Switzerland p 52. 
116 Kosmopoulou v Greece p 48.  
117 Jeunesse v Netherlands p 118, p 120.  
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- Tid i landet  

- Kontakt med familj 

- Familjesituation 

- Skyddsaspekt 

- Hälsa och utveckling 

- Barnets egen vilja och utveckling 

- Social situation  

- Svårigheter som finns i hemlandet 

- Rätten till utbildning  

 

Vissa av dessa faktorer lyfts i samtliga måltyper som rör barn och andra faktorer 

lyfts enbart i vissa måltyper. Barnets sociala situation lyfts enbart i ärenden som 

rör utvisningar, omhändertaganden och bortföranden. Bedömningen av vilka 

svårigheter barnet kan mötas av i ursprungslandet lyfts endast i ärenden som rör 

utvisningar och bortföranden. Inte i något av de fall Dane har systematiserat har 

barnets egen åsikt och vilja diskuterats av domstolen i utvisningsärenden.118 

En annan intressant aspekt är att Europadomstolen tenderar att se barn 

som ”bipersoner” i mål som rör utvisningar, och föräldern som ”huvudpersonen”. 

Barnet blir till en person som kan påverkas av förälderns situation men en egen, 

fristående, bedömning av barnets bästa görs inte.119 

Utöver det som konstateras ovan kan nämnas att Europadomstolen gör 

skillnad på vilka år under uppväxten ett barn har vistats i ett land. I fallet Osman 

v Denmark var det avgörande för bedömningen att sökanden var minderårig och 

hade tillbringat ”formative years of her childhood” i Danmark. Vistelsen i 

Danmark hade dessutom varit legal.120  

                                                
118 Dane s 207. 
119 Dane s 207, s 221. 
120 Osman v Denmark p 60, p 76-77. 
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5 Utlänningslagen 
 

De primära grunderna för uppehållstillstånd finns i 5 kap. 1-5 §§ UtlL. Där 

regleras situationer då sökanden kan beviljas uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov, varaktig bosättning i Sverige, anknytning till närstående person, 

Sveriges internationella åtaganden eller arbete. Det är först när de primära 

grunderna för uppehållstillstånd har prövats och avvisats som rättstillämparen 

kan pröva om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i enighet med 

vad som anges i 5 kap. 6 § UtlL.  

I följande avsnitt 5.1 kommer innebörden av 5 kap. 6 § UtlL undersökas 

genom bland annat lagtext, förarbeten och praxis. Därefter i avsnitt 5.2 

presenteras praxis för hur MiÖD har bedömt att rätten till skydd för privatlivet 

enligt art. 8 EKMR påverkar 5 kap. 6 § UtlL. 

 

 

5.1 Synnerligen ömmande omständigheter  

 

Trots att uppehållstillstånd inte kan beviljas på de primära grunderna kan alltså 

rättstillämparen vid en samlad bedömning anse att det föreligger synnerligen 

ömmande omständigheter som gör att uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 

kap. 6 § UtlL. De skäl som sökanden kan ha för att få stanna ska vara av 

personlig art, exempelvis fysisk eller psykisk sjukdom, och gälla situationen i 

Sverige i relation till personens situation i hemlandet. 121  Att de primära 

grunderna i utlänningslagen först ska prövas innebär också att t.ex. skyddsskäl 

som åberopas enskilt inte är en sådan synnerligen ömmande omständighet som 

kan ge grund för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL.122   

De omständigheter som kan läggas till grund för ett beslut om 

uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § UtlL måste vara av en mer allvarlig 

                                                
121 Prop. 2013/14:216 s 9. 
122 MIG 2007:35.  
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beskaffenhet. Det måste framstå som inhumant eller oproportionerligt att utvisa 

personen i fråga.123 

 I de svenska rättsfall som kommer undersökas närmare i följande avsnitt 

har domstolen utifrån 5 kap. 6 § UtlL och rätten till skydd för privat- och 

familjeliv enligt art. 8 EKMR bedömt möjligheten att bevilja uppehållstillstånd. 

Artiklar i EKMR är inga handlingsdirigerande rättskällor i sig, och för att kunna 

bevilja någon uppehållstillstånd på grund av rätt till skydd för privatlivet krävs en 

sådan. I nedan redogjorda rättsfall utgjorde 5 kap. 6 § UtlL denna 

handlingsdirigerande rättskälla.  

Lagrummet lyder enligt följande: 

 

5 kap. 6 §: Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får 

tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av 

utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande 

omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid 

bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige 

och situation i hemlandet särskilt beaktas.  

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas 

om omständigheterna är särskilt ömmande. 

 

Formuleringen ”bör tillåtas stanna i Sverige” anger att paragrafen endast är 

tillämplig på personer som redan befinner sig i landet. Paragrafen kräver en 

sammantagen bedömning i varje enskilt fall och de tre faktorer som nämns anses 

inte vara uttömmande. En faktor kan enskilt utgöra grund för beviljat 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL men möjlighet finns att väga samman 

fler olika omständigheter och komma fram till att faktorerna sammantaget utgör 

synnerligen ömmande omständigheter.124 

                                                
123 MIG 2014:9. 
124 Prop. 2004/05:170 s 188. 
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I följande avsnitt kommer bedömningsgrunderna hälsotillstånd, 

anpassning till Sverige, situationen i hemlandet och övriga omständigheter att 

undersökas mot bakgrund av vad förarbeten och relevant praxis anger.  

MiÖD har uttalat att vid prövning av om anpassningen till Sverige utgör 

sådana synnerligen ömmande omständigheter att uppehållstillstånd enligt 5 kap 

6 § UtlL kan beviljas, ska även en prövning enligt 8 art. EKMR göras.125 

Rekvisitet ”anpassning till Sverige” har därmed kopplats till art. 8 EKMR. Med 

hänsyn till det kommer en utökad presentation av MiÖDs bedömning av vad 

som utgör anpassning till Sverige att presenteras i avsnitt 5.1.2.    

Efter att barnperspektivet i 5 kap. 6 § st. 2 UtlL presenterats kommer 

arbetet undersöka praxis då MiÖD har konstaterat att art. 8 EKMR har påverkat 

bedömningen av 5 kap. 6 § UtlL.    

 

   
5.1.1 Hälsotillstånd 

 

Det är inte tillräckligt att ett sjukdomstillstånd är ett synnerligen allvarligt 

funktionshinder eller en livshotande sjukdom, det krävs även att vården i Sverige 

kan leda till en påtaglig förbättring av utlänningens tillstånd eller är 

livsnödvändig och att utlänningen inte skulle ha möjlighet att få motsvarande 

vård i sitt hemland. Enbart det förhållandet att svensk vård kan erbjuda betydligt 

bättre behandling än i hemlandet är inte tillräckligt.126  

 

 
5.1.2 Anpassning till Sverige  

 

Det väsentliga för att en anpassning till Sverige kan anses ha skapats är vilken 

anknytning sökanden har fått till Sverige. Tiden ensam är inte avgörande för 

bedömningen av om en anknytning kan anses ha skapats. Det kan inte ställas upp 

                                                
125 MIG 2012:13. 
126 Prop. 2013/14:216 s 9 samt prop. 2004/05:170 s 190. 
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någon exakt gräns för vid vilken tidpunkt en utlänning kan anses ha skapat en 

tillräckligt stark anknytning till Sverige.127 

Situationer som kan bli aktuella är då sökanden på grund av sin väntan på 

utredning visats i Sverige under en sådan tid att denne får en särskild anknytning 

till Sverige. Anknytningen skapas främst genom anpassning till det svenska 

samhället. Barn kan skapa en sådan anpassning exempelvis genom att de går i 

svensk skola. För att vuxna ska få stanna i landet på grund av anpassning till 

Sverige krävs skäl av stor tyngd. Sökande kan exempelvis ha skapat sig en social 

etablering under en mycket lång vistelse i Sverige. För vuxna handlar det om 

situationer av undantagskaraktär. Den tid som bör beaktas när det gäller 

sökandens anpassning till Sverige är normalt endast tid den sökande tillbringat i 

landet lagligt. Det innebär i praktiken från och med den dagen ansökan om 

uppehållstillstånd lämnades in till och med den dagen då saken slutligt har 

prövats. 128  Även utlänningens anknytning till sitt hemland måste bedömas, 

exempelvis hur lång tid personen har levt där och om personen har anhöriga i 

hemlandet.129 

För att anknytning på grund av lång vistelsetid överhuvudtaget ska kunna 

uppnås krävs att den långa vistelsetiden beror på att handläggningen av ärendet 

har tagit lång tid. Anledningen till att handläggningen har tagit lång tid får enbart 

bero på omständigheter utanför utlänningens kontroll. I de fall utlänningen 

avsiktligt har undanhållit uppgifter eller inte medverkat i utredningen och på så 

sätt fördröjt handläggningen av ärendet ska uppehållstillstånd normalt inte 

beviljas.130   

MiÖD har uttalat att vid prövningen av om det finns sådana ömmande 

omständigheter att en utlänning bör få stanna i Sverige på grund av sin 

anpassning till landet, måste även rätten till privatliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen beaktas.131  

                                                
127 Prop. 2004/05:170 s 191, s 280. 
128 Prop. 2004/05:170 s 191. 
129 Prop. 2013/14:216 s 10. 
130 Prop. 2004/05:170 s 191. 
131 MIG 2012:13. 
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Utvärderingsutredningen har i Ds 2011:14 belyst vilka omständigheter 

som har legat till grund för beviljade uppehållstillstånd från Migrationsverket. I 

de beslut som Utvärderingsutredningen har undersökt fanns det inget fall där 

enbart anpassningen till Sverige utgjort en avgörande omständighet. Däremot 

har Migrationsverket i några fall beaktat anpassningen till Sverige tillsammans 

med andra faktorer, särskilt i de fall de rörde sig om familjer och barn.132 

 

 

5.1.2.1 Svensk praxis angående anpassning till Sverige  

 

Tre mål från Migrationsöverdomstolen tas ofta upp när det gäller bedömningen 

av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL och de 

presenteras nedan.  

 

 

5.1.2.2 Migrationsöverdomstolens dom 2007:15 

 

En sökande familj av serbisk etnicitet var medborgare i Kroatien men hade bott i 

Serbien de senaste sju åren innan de anlände till Sverige. Huvudfrågan i målet 

var om familjen kunde beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL i det avseendet att de anpassat sig till 

Sverige. En annan del i målet som var föremål för prövning var den att barnet i 

familjen, som var 14 år gammal vid ankomsten till Sverige, hunnit fylla 18 år vid 

tiden för beslutet. Familjen avvisades efter sin första asylprocess och vistades 

därefter illegalt i landet under ett halvårs tid och ansökte sedan på nytt om asyl. 

Sammantaget hade de vistats cirka fem år i Sverige varav ett halvår illegalt.  

Domstolen understryker att lagrummet är av undantagskaraktär och 

bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Domstolen menade att familjen medvetet 

hade undanhållit identitetshandlingar och på så sätt fördröjt handläggningstiden 

och verkställigheten av utvisningsbeslutet. Angående den tid som familjen 

                                                
132 Ds 2011:14 s 237.  
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tillbringat i landet och huruvida även den tid som familjen olagligen vistats i 

landet skulle inräknas fastslås bland annat följande ”Vid bedömningen av om 

synnerligen ömmande omständigheter föreligger på grund av anpassning till 

Sverige genom lång vistelsetid kan, åtminstone avseende en vuxen sökande, 

endast beaktas tid då sökanden befinner sig lagligt i landet.”.  

Därmed har domstolen fastslagit att enbart den lagliga vistelsetiden kan 

beaktas vid en bedömning av synnerligen ömmande omständigheter i enighet 

med UtlL 5 kap. 6 § om anledningen till att avvisningsbeslutet har fördröjts beror 

på omständigheter som den sökande kunde påverka.  

Trots att sonen i familjen var under 18 år under delar av vistelsetiden 

ansåg domstolen att det saknade betydelse då han var över 18 år vid 

beslutstillfället och därmed att räkna som vuxen. 

 

 

5.1.2.3 Migrationsöverdomstolens dom 2007:43  

 

Sökanden var en man från Bangladesh som vistats i Sverige under tre år från att 

han var 15 år. Han fick då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige som 

medsökande minderårigt barn till sin mor. Modern beviljades uppehållstillstånd 

på grund av anknytning till sin make. Modern lämnade Sverige efter redan en 

månad och hennes son, sökanden i målet, bodde då kvar hos moderns make. 

Sonen väntade nästan 2 år med att ansöka om förlängt uppehållstillstånd och 

vistades därmed i landet illegalt.  

Eftersom sonen hade sökt uppehållstillstånd som medsökande minderårigt 

barn till sin mor ansåg Migrationsverket att han nu saknade skäl för att beviljas 

förlängt uppehållstillstånd bland annat eftersom han nu fyllt 18 år. Sökanden 

anförde att han skulle beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 

omständigheter eftersom han varit i Sverige i tre år och genom bl.a. sin skolgång, 

arbete och vänner anpassat sig till det svenska samhället. I målet bedömde 

Migrationsöverdomstolen tiden som sökanden vistats i Sverige vara för kort för 

att bevilja uppehållstillstånd med 5 kap. 6 § UtlL som grund, när sökande var 
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över 18 år. Sökandens relation till sin mors make ansågs inte vara tillräcklig för 

att synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL förelåg. Tillstånd 

på grund av hälsoskäl kunde inte heller medges då intyg om sökandens 

hälsotillstånd inte var utfärdat av en läkare.   

Genom MIG 2007:43 har det fastslagits i praxis att sökanden som vid en 

prövning fyllt 18 år och som har vistats i Sverige illegalt när denne var 

minderårig inte får tillgodoräkna sig den illegala vistelsetiden trots att denne inte 

var ansvarig för den illegala vistelsen.133  

 

 
5.1.2.4 Migrationsöverdomstolens dom 2008:3 

 

Sökande var en familj från Serbien som redan fått avslag på sin första ansökan 

om uppehållstillstånd i Sverige och därefter avvisats och rest tillbaka till 

hemlandet. Familjen återkom dock till Sverige året därpå och ansökte på nytt om 

uppehållstillstånd och anförde då att de, och i synnerhet barnen, hade en stark 

anknytning till Sverige. Familjen hade vistats tre år i Sverige och menade att 

barnens hälsa och utveckling skulle skadas vid ett återvändande till hemlandet 

eftersom det inte var säkert att de skulle få någon försörjning, skolgång eller 

dräglig bostad där.  

I målet konstaterar Migrationsöverdomstolen att det inte ställs samma 

krav för barn som för vuxna på att de omständigheter som kommer fram ska vara 

av allvar och tyngd. Domstolen fastställer även att endast den tid som familjen 

vistats i landet i samband med den aktuella ansökan kan beaktas., och inte den tid 

familjen vistades i landet i samband med tidigare ansökan. Domstolen ansåg 

därmed att vistelsetiden i landet var för kort för att kunna bevilja 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. 

 

 

                                                
133 Wikrén, Sandesjö s 270. 
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5.1.4 Situationen i hemlandet och övriga omständigheter 

 

Utöver de tre faktorer som framgår av 5 kap. 6 § UtlL kan ett antal övriga 

omständigheter vägas in i bedömningen. Sådana skäl kan vara exempelvis risk 

för social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra 

upplevelser i hemlandet. Även verkställighetshinder av praktiska skäl bör här 

vägas in trots att dessa inte kan hänföras till utlänningen som person.134  

 

 

5.1.5 Stärkt barnperspektiv 

 

Genom införandet av det andra stycket i 5 kap. 6 § UtlL har barnperspektivet 

stärkts. Den gamla lagstiftningen gav upphov till gränsdragningsproblem. 

Lagrummet angav att ”Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf 

även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd 

som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.” 135 

Migrationsöverdomstolen konstaterade att omständigheterna fortfarande måste 

vara av synnerligen allvarlig karaktär men av ”objektivt sett lägre grad”.136 I 

praktiken visade det sig svårt att skilja på omständigheter som var av synnerligen 

allvarlig karaktär men av objektivt lägre grad. Denna oklarhet gav lagstiftaren 

anledning att klargöra rättsläget genom att ändra lagens lydelse.137  

Den nya lydelsen av 5 kap. 6 § UtlL anger fortfarande att lagrummet är av 

undantagskaraktär och kan prövas först när möjligheten att bevilja 

uppehållstillstånd på annan grund har uteslutits. En samlad bedömning ska göras 

av samma omständigheter som gäller för bedömningen för vuxna. När det gäller 

sjukdomar krävs inte att sjukdomen är livshotande.138 I förarbetena betonas att 

det för barn finns skäl att i högre grad väga in anpassningen till Sverige i den 

samlade bedömningen som ska göras då barn snabbare anpassar sig till nya 

                                                
134 Prop. 2013/14:216 s 11-12. 
135 Se 5 kap. 6 § UtlL st 2 tidigare lydelse ikraft 2006-03-31. 
136 MIG 2010:6.  
137 Prop. 2013/14:216 s 19. 
138 Prop. 2013/14:216 s 12. 
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förhållanden. Anpassningen kan dock fortfarande inte ensamt ha avgörande 

betydelse.139 Förarbetena anger att man inte generellt sett kan säga att ett barn 

kommer ta allvarlig psykosocial skada av att följa med sina föräldrar till ett annat 

land, i synnerhet när det gäller hemlandet. 140  En samlad bedömning ska 

fortfarande göras och ett barns anpassning till Sverige kan inte ensamt ge upphov 

till uppehållstillstånd.141   

I MIG 2009:8 ansågs inte synnerligen ömmande omständigheter finnas för 

ett ensamkommande barn utan anhöriga i Sverige. Barnet hade vistats relativ kort 

tid i Sverige och omständigheterna ansågs tala för att familjen fanns kvar i 

hemlandet. Barnet hade fått sina grundläggande materiella behov samt behoven 

av omvårdnad och skola tillgodosedda i hemlandet. Det fanns ingenting som 

tydde på att barnet inte skulle få dessa behov tillgodosedda på nytt vid ett 

återvändande till hemlandet igen. 

I MIG 2009:9 beviljades ett ensamkommande barn uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter i enlighet med 5 kap. 6 § UtlL. 

Domstolen ansåg att barnets framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett 

avgörande sätt skull äventyras vid ett återvändande till hemlandet. MiÖD 

beaktade vid den sammantagna bedömningen barnets allvarliga hälsotillstånd 

som berodde på flera traumatiska händelser i hemlandet, hans avsaknad av 

kontaktnät i hemlandet och förhållandena där.  

Migrationsverkets rättschef har uttalat att utrymmet för att bevilja barn 

uppehållstillstånd normalt sett får anses vara större vid tillämpning av 5 kap. 6 § 

UtlL än vid en tillämpning av art. 8 EKMR.142   

 

 

 

                                                
139 Prop. 2004/05:170 s 191, 195 och 281.  
140 Prop. 1996/97:25 s 249.  
141 Prop. 2004/05:170 s 195. 
142 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppehållstillstånd enligt 5 
kap. 6 § och 12 kap. 18 §, s 7. 
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5.2 Migrationsöverdomstolens bedömning enligt artikel 8 EKMR 

 

För att förstå hur rätten till skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR har påverkat 

möjligheten att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL kommer nedan 

två rättsfall att presenteras närmare då MiÖD har tagit ställning till det.  

En fråga som också blir aktuell är vilken betydelse det har att hela eller 

delar av vistelsen i Sverige har varit illegal. I båda fallen MIG 2012:13 och i 

MIG 2015:4 har sökanden tillbringat en viss tid illegalt i Sverige. I MIG 2012:13 

har delar av vistelsen varit illegal och i MIG 2015:4 har hela vistelsen varit 

illegal. 

 

 
5.2.1 Migrationsöverdomstolens dom 2012:13  

 

Bakgrund  

En man, A, ansökte om asyl i Sverige den 2 augusti 2001 på grund av att han 

hotades av anhöriga till gerillasoldater. Migrationsverket avslog mannens 

ansökan den 14 oktober 2002 och fattade även beslut om att avvisa honom till 

Irak. Utlänningsnämnden fastställde beslutet och den 29 juni 2004 vann beslutet 

om avvisning laga kraft. Migrationsverket beslutade den 27 januari 2006 att 

bevilja mannen ett ettårigt uppehållstillstånd. Mellan perioden 14 juli 2004 och 

27 januari 2006 vistades sökanden i Sverige illegalt. Efter att det ettåriga 

uppehållstillståndet löpt ut lämnade A inte Sverige och anförde ingen anledning 

till varför han inte lämnat landet. Mellan den 27 januari 2007 och den 5 oktober 

2009 vistades A återigen i Sverige illegalt. Sammantaget hade vistelsen varit 

illegal under mer än fyra av de nio år som A befann sig i Sverige.  

A anförde bland annat att han under sin tid i Sverige hade jobbat på en 

pizzeria under tre år, betalat skatt och var fullt integrerad i samhället. A menade 

att han hade en stark anknytning till Sverige samt att det skulle vara 

oproportionerligt att utvisa honom enligt art. 8 EKMR. Migrationsverket anförde 
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bland annat att A jobbat utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd då han vistats 

illegalt i Sverige, att A medvetet undanhållit sig myndigheter i Sverige och att 

han saknade skyddsskäl. Migrationsverket menade även att det inte kunde anses 

oproportionerligt att utvisa A enligt EKMR art 8. Förvaltningsrätten instämde i 

Migrationsverkets bedömning och A överklagade ärendet till MiÖD.  

 

MiÖD:s bedömning 

MiÖD instämde i Migrationsverkets bedömning om att det inte förelåg 

skyddsbehov enligt 5 kap. 1 § UtlL eller anknytning till Sverige enligt 5 kap. 3 § 

UtlL. Det MiÖD prövade var istället om det förelåg synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL samt betydelsen av EKMR art. 8 i detta 

sammanhang.    

MiÖD konstaterade att det i förarbetena står klart att det endast är den 

lagliga vistelsetiden som kan beaktas och att anpassning under den tid som 

utlänningen vistats i landet illegalt, hållit sig undan myndigheter eller på annat 

sätt fördröjt handläggningen inte kan beaktas.  

Vidare konstaterade MiÖD att det enligt praxis framgår att i fråga om 

anpassning till Sverige genom lång vistelsetid gäller, åtminstone avseende vuxna 

sökande, endast den tid då sökande befinner sig i landet lagligt.  

MiÖD gick sedan vidare för att bedöma internationell rätt och konstaterar 

inledningsvis att EKMR är införlivad i svensk rätt och är bindande för svenska 

myndigheter och domstolar. Domstolen konstaterar att det enligt praxis vad 

gäller art. 8 EKMR har framgått att Europadomstolen skiljer mellan utvisningar 

av en legalt bosatt utlänning och en person som aldrig beviljats 

uppehållstillstånd.  

Sökanden ansågs sammanfattningsvis inte ha rätt till uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 6 § UtlL då synnerliga ömmande omständigheter inte ansågs 

föreligga. Utvisningen ansågs inte heller oproportionerlig enligt art. 8 EKMR då 

statens intresse av att förebygga oordning och upprätthålla respekten för 
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utlänningslagstiftningen ansågs väsentligt överväga mannens intresse av skydd 

för sitt privatliv.  

 

MiÖD:s bedömningen av att vistelsen har varit illegal 

MiÖD konstaterar att enligt 5 kap 6 § UtlL ska den sammanlagda tid som 

sökande har vistats i landet beaktas och det saknar betydelse om vistelsetiden har 

varit legal eller illegal. Att vistelsen har varit legal eller illegal får dock vägas in 

vid proportionalitetsbedömningen som därefter görs.  

Angående bedömning enligt art. 8 EKMR hänvisar MiÖD till Nnyanzi 

mot Storbritannien(p 76) och A.A. mot Storbritannien(p 61). MiÖD menar att 

Europadomstolen genom sin praxis skiljer mellan utvisning av en legalt bosatt 

utlänning och en person som aldrig beviljats uppehållstillstånd, men 

Europadomstolen tycks däremot inte göra någon skillnad mellan legal och illegal 

vistelsetid. 

Vid bedömningen av om sökande har tillräcklig anknytning till Sverige för 

att kunna beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL konstaterar MiÖD att 

sökande har vistats elva år i Sverige men att stor del av vistelsetiden har varit 

illegal eller föremål för prövning.  

 

Egen analys 

Domen ger mig anledning att ta upp tre anmärkningar. Den första behandlar 

frågan när art. 8 EKMR ska vägas in i bedömningen av 5 kap. 6 § UtlL, den 

andra frågan om MiÖD:s syn på sökandens illegala vistelse i landet och den 

tredje MiÖD:s syn på vilken betydelse grunden för utvisningsbeslutet har.  

Närmast följer den första anmärkningen. MiÖD konstaterar i domen att 

beaktandet av art. 8 EKMR samt hur Europadomstolen genom sin praxis har 

tolkat bestämmelsen ska vägas in vid bedömningen av anpassningen till Sverige. 

En fråga som uppstår för mig är om domstolen menar att det är det enda tillfället 

då art. 8 EKMR bör vägas in?  
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Om så är fallet, krävs något mer än rätten till skydd för privatlivet enligt 

art. 8 EKMR för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL?  

Som nämnts ovan i arbetets deskriptiva del143, har Justitiedepartementet 

inte kunnat hitta ett enda beslut från Migrationsverket där anpassningen till 

Sverige utgjort ensam orsak till beviljat uppehållstillstånd.144  

Om domstolen i MIG 2012:13 menar att rätten till skydd för privatliv 

enligt art. 8 EKMR endast får vägas in vid en bedömning av sökandens 

anpassning till Sverige leder det till att rättigheten i praktiken blir beroende av att 

ytterligare någon faktor föreligger för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. 

Med det sagt vill jag poängtera att art. 8 EKMR är inte en rättighet som är 

beroende av andra omständigheter, exempelvis att någon utöver ett privatliv även 

har dålig hälsa. Rätten till skydd för privatlivet existerar i sig själv enligt art. 8 

EKMR.  

Dock kan situationen ligga inom en stats ”margin of appreciation”145 och 

behöver inte utgöra ett brott mot de förpliktelser Sverige har genom EKMR. Min 

slutsats av domen är att MiÖD eller lagstiftaren borde förtydliga situationen så 

att godtyckliga bedömningar undviks och rättssäkerheten kan säkerställas.  

Nu vidare till den andra anmärkning i min analys av rättsfallet. Angående 

domstolens bedömning av den illegala vistelsetiden gör jag följande reflektioner. 

Trots att MiÖD först konstaterar att man enbart ska väga in om vistelsetiden har 

varit illegal eller legal när en proportionalitetsbedömning görs, så verkar MiÖD 

själv avvika från detta. Redan vid prövningen om en anknytning har skett till 

Sverige enligt UtlL 5 kap. 6 § genom lång vistelsetid väger domstolen in att 

vistelsen har varit illegal. Domskälen ter sig därför närmast motsägelsefulla. 

MiÖD hänvisar till Europadomstolens praxis och tar upp målet Nnyanzi v 

the United Kingdom där domstolen inte heller fäste avsevärd vikt vid att ett 

eventuellt privatliv skulle kunna ha skapats eftersom vistelsen i landet hade varit 

illegal. Det rättsfallet tycks ligga i linje med MiÖDs bedömning i MIG 2012:13 

på det sätt att i båda fallen förefaller grunden för utvisningen vara landets 
                                                
143 Se avsnitt 5.1.2 Anpassning till Sverige. 
144 Ds 2011:14 s 237. 
145 Se avsnitt 3.3 Proportionalitetsprincipen. 
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reglerade invandring. Sökanden utgjorde inte risk för hot mot allmän ordning 

eller säkerhet. Till skillnad från Nnyanzi v the United Kingdom har sökanden i 

MIG 2012:13 bott lagligt i Sverige i cirka fem av nio år. Enligt slutsatser i avsnitt 

ovan146 kan sökanden då eventuellt vara att se som en etablerad invandrare. Det 

krävs då att en annan bedömning görs än om sökanden inte är att se som en 

etablerad invandrare. Frågan om sökanden i MIG 2012:13 är att se som en 

etablerad invandrare lämnas oberörd av MiÖD. 

Slutligen min tredje anmärkning. MiÖD tar upp målet A.A. v the United 

Kingdom och hänvisar till att Europadomstolen inte heller där tar hänsyn till om 

vistelsen har varit legal eller illegal i det fallet. Vad MiÖD inte verkar göra 

skillnad på är vilken grund utvisningsbeslutet har. I A.A. v the United Kingdom 

var utvisningen grundad på att sökanden ansågs utgöra hot mot allmän ordning 

och säkerhet. I MIG 2012:13 förefaller utvisningen utgöra ett led i landets 

migrationskontroll. Av Europadomstolens praxis framkommer att grunden för 

utvisningsbeslutet har betydelse för bedömningen av art. 8 EKMR.147 

Sammanfattningsvis verkar MiÖD, till skillnad från Europadomstolen, 

inte göra skillnad på grunden för utvisningsbeslutet och vilken betydelse det har 

för den fortsatta bedömningen enligt art. 8 EKMR. 

 

 
5.2.2 Migrationsöverdomstolens dom 2015:4 

 

Bakgrund 

En man hade i detta fall beviljats uppehållstillstånd i Sverige som arbetstagare 

från Bulgarien. Även hans fru och barn beviljades uppehållstillstånd som 

familjemedlemmar. Vid en kontroll framkom att mannens pass var falskt och att 

han inte var medborgare i Bulgarien. Migrationsverket beslutade därför att utvisa 

hela familjen ur Sverige. Vid överklagan av Migrationsverkets beslut anförde 

                                                
146 Se avsnitt 3.6.1 Analys av betydelsen av att vara en etablerad invandrare samt avsnitt 4.2 Utvisning som led i statens 
migrationskontroll. 
147 Se avsnitt 4 Analys av Europadomstolens proportionalitetsbedömning. 
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familjen bland annat att de skulle beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 

§ UtlL mot bakgrund av dotterns långa vistelsetid i landet och med hänsyn till 

barnets bästa. Det var enbart dotterns anpassning till landet som åberopades som 

grund för att bevilja henne uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. Frågan blev 

därmed om det förhållande ensamt kunde berättiga henne till uppehållstillstånd 

med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. Dottern var 13 år och hade vistats i Sverige i 6 år. 

Dottern hade gått i skola i Sverige, pratade svenska och hade vänner här.  

 

MiÖD:s bedömning  

MiÖD konstaterar också att dotterns situation inte var särskilt ömmande i den 

mening som avses i 5 kap. 6 § UtlL. MiÖD konstaterar därefter att även om 

familjen skulle kunna anses ha ett sådant privatliv i Sverige som skyddas av art. 

8 EKMR kan utvisningen inte anses oproportionerlig enligt samma artikel. 

Därmed beslutade MiÖD att Migrationsverkets beslut skulle bifallas och beslutet 

fastställdes. Någon redovisning för hur proportionalitetsbedömningen görs 

presenteras inte.  

 

MiÖD:s bedömning av att vistelsetiden har varit illegal  

Domstolen konstaterar, mot bakgrund av 2012:13, att det i och för sig saknar 

betydelse att vistelsetiden har varit illegal. Trots denna slutsats går man sedan 

vidare till att fastslå att ”Det faktum att i stort sett hela hennes vistelse i Sverige har 

varit illegal måste också beaktas trots att hon som underårig inte har haft möjlighet att 

påverka detta förhållande”. 

 

Egen analys 

Bedömningen av vilken betydelse den illegala vistelsen har verkar närmast 

motsägelsefull.  

Trots att domstolen först konstaterar att den illegala vistelsen saknar 

betydelse, fastslås därefter att den ändå måste beaktas. Uttalandena pekar på 

tveksamheten som finns kring frågan vilken betydelse en illegal vistelse har för 

art. 8 EKMR.  
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Det finns skillnader mellan de två ovan redovisade fallen MIG 2015:4 och 

MIG 2012:13. I MIG 2015:4 handlar det om ett barn vilket gör att 5 kap. 6 § 2 st 

UtlL blir aktuellt. Paragrafens andra stycket kräver mindre allvarliga skäl för att 

kunna bevilja uppehållstillstånd. Barnet hade i detta fall tillbringat nästan halva 

sitt liv i Sverige, gått i skola här och hade vänner här. Flickan har därmed ett 

privatliv i Sverige. Det som domstolen borde göra är en 

proportionalitetsbedömning enligt art. 8 EKMR. Men något resonemang kring 

hur denna proportionalitetsbedömning har gjorts redovisas inte, utan domstolen 

konstaterar endast att en utvisning inte kan anses vara oproportionerlig.  

Man kan frågan sig om domstolen verkligen gör en 

proportionalitetsbedömning när man inte redovisar hur man har gjort den. Enligt 

min mening borde domstolen förtydliga rättsläget på denna punkt med tanke på 

att MiÖD är en prejudicerande rättsinstans och praxis på området saknas.  

Angående den illegala vistelsetiden i landet gör jag även följande 

anmärkningar. Domstolen verkar under hela bedömningen lägga fokus på att 

familjen har vistats i landet illegalt. Av tidigare praxis framgår dock att den 

sammanlagda tiden som personen har vistats i landet ska få betydelse vid 

bedömningen av om en person har anknytning till landet eller inte. Detta gäller 

oavsett om vistelsen har varit illegal eller legal. Att vistelsetiden har varit illegal 

får först vägas in vid proportionalitetsbedömningen.148 

 Det har även konstaterats i förarbeten att barns bristande möjlighet att 

påverka sin situation och vistelse i Sverige ska beaktas.149  

Flickans anpassning till Sverige och vistelsetiden i Sverige är inte 

tillräckligt för att domstolen ska bevilja uppehållstillstånd på grund av särskilt 

ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Det verkar krävas något 

ytterligare för att domstolen ska kunna bevilja uppehållstillstånd för särskilt 

ömmande omständigheter. MiÖD redovisar dock inte vad detta skulle kunna 

vara. Enligt min mening borde MiÖD redogöra för sin bedömning på ett 

tydligare sätt eftersom målet är det första som behandlar den nya lydelsen av 5 

                                                
148 MIG 2012:13.  
149 Prop. 2013/14:216 s 20. 
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kap. 6 § 2 st UtlL och rättsfallet kommer påverka många bedömningar från 

underinstanser.   

 

 

5.3 Övrig svensk praxis gällande artikel 8 EKMR 

 

Det finns inte många prejudicerande rättsfall som behandlar frågan hur rätten till 

skydd för privatlivet enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att beviljas 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL. Nedan kommer dock kortfattat 

presenteras ett beslut från Migrationsöverdomstolen samt en dom från 

migrationsdomstolen som behandlar frågan. 

 

 
5.3.1 Migrationsöverdomstolens beslut UM 5966-13 

 

MiÖD beslutade att återförvisa ärendet till migrationsdomstolen då någon 

prövning enligt art. 8 EKMR inte hade gjorts. MiÖD ansåg att detta utgjorde en 

allvarlig brist i handläggningen. Klagande hade vistats illegalt i Sverige under 

fem av de tretton år han uppehöll sig i Sverige.  
 

 

5.3.2 Migrationsdomstolens dom UM 8185-13 

 

En man hade tidigare fått avslag på sin och sin familjs asylansökan i Sverige. 

Mannen hade efteråt bott och gått i skola i Norge samt vistats illegalt i Sverige i 

2,5 år. Mannen studerade numera ekonomi i Sverige, talade svenska, hade ett 

socialt nätverk och domstolen ansåg att han hade anpassat sig väl till Sverige. 

Domstolen ansåg att mannen utvecklat ett sådant privatliv som skyddas av art. 8 

EKMR. Trots att han vistats illegalt i Sverige ansåg domstolen att mannens rätt 

till ett privatliv enligt art. 8 i EKMR vägde tyngre än statens intresse av 
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ekonomiskt välstånd och att förebygga oordning. Det bedömdes även att mannen 

riskerade att hamna i ett socialt utanförskap om han utvisades till sitt hemland. 

Vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i målet ansågs 

synnerligen ömmande omständigheter föreligga i enighet med 5 kap. 6 § UtlL 

och uppehållstillstånd beviljades.  

Domstolen hänvisade till praxis från Europadomstolen Butt v Norway vad 

gäller rätten till privatliv och gör bedömningen enligt art. 8 EKMR samt 5 kap. 6 

§ UtlL där det vid en samlad bedömning ansågs föreligga synnerligen ömmande 

omständigheter. 

    

 

5.4 Huvudregeln om att söka och beviljas uppehållstillstånd före inresa 

 
5.4.1 Utgångspunkter 

 

En huvudregel inom svensk migrationsrätt är att i de fall då skyddsskäl saknas 

ska ansökan om uppehållstillstånd ha sökts och beviljats före inresa i landet. 

Huvudregelns rättsliga grund finner man i 5 kap. 18 § UtlL. Mot bakgrund av 

denna huvudregel är det svårt att se hur någon kan vistas illegalt i ett land, utan 

att ha ansökts eller beviljats uppehållstillstånd, och ändå beviljas 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

I huvudregelns andra stycke anges att undantag från huvudprincipen kan 

göras. Huvudprincipen utgör dock ett viktigt led i upprätthållandet av den 

reglerade invandringen i landet. Förarbetens anger att huvudprincipen bör gälla i 

de fall en utlänning har skapat sig en stark anknytning till landet. 150  I 

Migrationsverkets handbok nämns emellertid att undantag från huvudprincipen 

kan göras om förutsättningarna i 5 kap. 6 § UtlL är uppfyllda.151 Nedan följer en 

fördjupad beskrivning av rättsläget. 

                                                
150 5 kap. 18 § UtlL och prop. 1999/2000:43 s 24 f. och s 56. 
151 Migrationsverkets handbok för handläggning i migrationsärenden s 144.  
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I prop. 1999/2000:43 samt i regeringens vägledande beslut UD97/1015–

1017/MP beskrivs betydelsen av att sökanden har vistats i landet utan att denne 

ansökt om uppehållstillstånd, alltså innan det finns ett lagakraftvunnet beslut. 

Man säger att ansökan inte automatiskt ska avslås trots att sökanden har 

undanhållit sig utan att en individuell prövning måste ske i varje enskilt fall. 

Samtidigt nämns att det är av väsentlig betydelse att utlänningar som vistas 

illegalt i Sverige inte kommer i ett bättre utgångsläge än de som följer 

myndigheters beslut.  Rent principiellt gäller huvudregeln att för andra än 

skyddsbehövande krävs att uppehållstillstånd söks och beviljats före inresan till 

Sverige.152  

Att ställa krav på att uppehållstillstånd ska vara beviljat före inresa i 

Sverige är som sagt ett viktigt led i att upprätthålla en reglerad invandring. Även 

i de fall en utlänning kommit till Sverige för en kortare period och då träffat en 

partner som han eller hon vill leva med är det rimligt att begära att utlänningen 

återvänder till sitt hemland för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd i 

Sverige. Det motiverar att ha kvar den principiella huvudregeln om att ansökan 

och beviljande av uppehållstillstånd ska ske före inresan i Sverige.153  

I fråga om vilken betydelse det har att sökanden har vistats illegalt i landet 

under mycket lång tid utan att lämna in ansökan om uppehållstillstånd har 

regeringen bland annat uttalat följande. En illegal vistelse i ett land bör rent 

allmänt motarbetas av statsmakterna. Ett annat synsätt skulle innebära att svenska 

myndigheter godtar att det finns individer som lever utanför samhället. Att 

individer skulle gynnas av att bryta mot utlänningslagens föreskrifter är dessutom 

stötande. En individuell prövning måste dock fortfarande göras och en ansökan 

kan inte avslås per automatik. Dessa konstateranden rör situationer innan ett 

lagakraftvunnet beslut finns.154 

 

 

                                                
152 Prop. 1999/2000:43 s 55 ff. 
153 Prop. 1999/2000:43 s 26. 
154 Prop. 1999/2000:43 s 59 samt regeringens vägledande beslut i november 1997(UD97/1015-1017/MP). 
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5.4.2 Undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § utlänningslagen 

 

Huvuddelen av undantag bör ske i de fall då det inte är skäligt att kräva att 

utlänningen återvänder till ett annat land för att ge in ansökan där och om det är 

uppenbart att tillstånd skulle ha beviljats om provningen gjorts före inresan.155  

I MIG 2009:2 ansågs inte det förhållandet att en utlänning under en längre 

tid, cirka 4 år, har uppehållit sig illegalt i Sverige vara en omständighet som 

väger tungt mot att bevilja undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska 

ha sökts och beviljats före inresan i landet. Det faktum att utlänningen hade ett 

minderårigt barn i Sverige som var svensk medborgare utgjorde i sig inte 

synnerliga skäl att frångå samma regel och inte heller ansågs en separation i 

händelse av militärtjänst under en tid av 18 månader utgöra skäl att frångå 

huvudregeln. Undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL medgavs inte. 

I MIG 2007:11 ansågs inte heller undantag kunna göras från huvudregeln 

om att utlänning ska ha ansökt och beviljats uppehållstillstånd före inresa i 

landet. Utlänningen hade anknytning till landet genom att hans fru och barn var 

bosatta i Sverige. Mannen hade vistats illegalt i Sverige under ett år och sju 

månader. Domstolen ansåg inte att det skulle innebära några svårigheter för 

mannen att återvända till sitt hemland för att där ansöka om uppehållstillstånd i 

Sverige.  

För barn gäller enligt fjärde stycket 5 kap. 18 § UtlL att en 

skälighetsbedömning ska göras där konsekvenserna för ett barn som skiljs från 

sina föräldrar ska bedömas. Konsekvenserna av att ett barn skiljs från sina 

föräldrar ska bedömas utifrån förhållanden i den aktuella situationen med 

beaktande av hur relationen ser ut, hur sammanlevnaden eller umgänget ser ut i 

vanliga fall, hur lång tid separationen antas bestå och barnets särskilda behov vid 

beaktande av exempelvis barnets ålder. En separation som inte överstiger den tid 

barnet normalt sett är separerad från föräldern kan typiskt sett inte bedömas ha 

sådana konsekvenser för barnet att den ska inverka på skälighetsbedömningen. 

                                                
155 Prop. 1999/2000:43 s 55 ff. 
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Detsamma torde gälla de separationer som varar någon eller några månader. En 

bedömning måste dock göras i varje enskilt fall och då kan även konsekvenserna 

av en kortare tids separation vägas in i skälighetsbedömningen. Utgångspunkten 

måste dock fortfarande vara det enskilda barnets situation och den kvarvarande 

förälderns förmåga att ta hand om barnet. Det är de sammanvägda 

konsekvenserna som ska vägas samman vid bedömningen.156  

Mot de angivna omständigheterna ska det faktum att sökanden har vistats i 

landet illegalt vägas in i bedömningen. Den som vistas illegalt i landet ska inte 

hamna i ett bättre läge än den som följer lagar eller myndighetsbeslut. Om 

illegala vistelser i landet inte motarbetades skulle det innebära att samhället 

godtagit eller i alla fall stillatigande åser att vissa lever utanför samhället med de 

risker det medför för individen.157 

 

 

6 Sammanfattning, analys och slutsats  
 

Genom redogörelsen ovan har undersökts hur rätten till skydd för privatlivet 

enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 

kap. 6 § UtlL. För att undersöka detta har bland annat rättskällehierarkin, aktuella 

lagrum, artiklar och praxis från Europadomstolen och MiÖD undersökts. Nedan 

sammanfattas vad arbetet har kommit fram till samt analys och slutsatser av det.  

 

 

6.1 Europakonventionen 

 

Vid undersökningen i avsnitt 2 av var EKMR befinner sig i den svenska 

rättskällehierarkin framkom att EKMR har inkorporerats som vanlig lag i Sverige 

och därmed bör vanliga rättstolkningsprinciper tillämpas vid normkonflikt. En 

                                                
156 Prop. 2009/10:137 s 27. 
157 Prop. 1999/2000:43 s 59. 
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omständighet att beakta är dock att det finns konstitutionellt stöd i 

regeringsformen för att behandla EKMR som en rättskälla som står över vanlig 

lag. Även HD och andra högsta rättsinstanser har genom sin praxis bekräftat att 

man är ovillig att döma i strid med EKMR. 

De personer som befinner sig i en konventionsbunden stat har rätt att 

klaga vid Europadomstolen om personen anser att brott mot EKMR har skett och 

personen har utnyttjat alla tillgängliga inhemska rättsmedel. Det innebär att alla 

personer som befinner sig i Sverige och anser att dennes rätt till skydd för 

privatlivet enligt art. 8 EKMR har kränkts har rätt att klaga för Europadomstolen 

förutsatt att alla inhemska rättsmedel är uttömda.  

I avsnitt 3 och 4 inriktades undersökningen på art. 8 EKMR. För att förstå 

hur rätten till skydd för privatliv enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att 

beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL har praxis från Europadomstolen 

utretts i avsnitt 3.5-3.6 samt avsnitt 4. I undersökningen framkom att begreppet 

”privatliv” har utvecklats i takt med Europadomstolens praxis. I sin bredaste och 

mest generella form kan begreppet sägas omfatta alla aspekter av en persons 

fysiska liv och identitet och det liv en person väljer att leva. Principen om lex 

specialis gäller för artiklar i EKMR och endast de situationer som faller utanför 

andra artiklars tillämpningsområden omfattas av art. 8 EKMR. 

Vid analysen i avsnitt 4 av praxis från Europadomstolen som behandlar 

utvisningsärenden och art. 8 EKMR har det visat sig att den 

proportionalitetsbedömning som Europadomstolen gör i enighet med art. 8.2 

EKMR ser olika ut. Beroende på om utvisningen är ett led i statens 

migrationskontroll eller om beslutet grundar sig på hot mot allmän ordning och 

säkerhet fäster domstolen olika stor vikt vid olika bedömningskriterier och 

omständigheter i ärendet. Betydelsen av att en utlänning har vistats illegalt i 

landet ser olika ut beroende på grunden för utvisningen. 

Genom begreppet ”etablerad invandrare” skiljer Europadomstolen på om 

en utlänning har vistats i ett land illegalt eller legalt. Detta begrepp är av stor 

betydelse när utvisningen är ett led i statens migrationskontroll. Att vistelsen har 
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varit illegal har varit av mindre vikt när utvisningen grundar sig i hot mot allmän 

ordning och säkerhet.   

Att en person har levt 10 år i ett land, har vänner, studerar och har 

fritidsaktiviteter är inte tillräckligt för att ses som en etablerad invandrare om 

vistelsen i landet har varit illegal, åtminstone om utvisningsbeslutet är ett led i 

statens migrationskontroll. Om en person inte anses vara en etablerad invandrare 

i Europadomstolens mening krävs exceptionella omständigheter för att ett 

utvisningsbeslut ska utgöra brott mot art. 8 EKMR. Exceptionella 

omständigheter kan vara att sökanden är minderårig och vistats stor del av sin 

uppväxt i landet, samt haft en befogad anledning att tro sig ha rätt att stanna i 

landet. 

Vad gäller barnets rätt till skydd till privatliv enligt art. 8 EKMR kan 

sägas att barnets bästa alltid ska beaktas av Europadomstolen i mål som rör barn 

även om det inte finns någon artikel i EKMR som uttryckligen säger det. I mål 

som rör utvisning av barn har barnets egen åsikt och vilja generellt sett haft liten 

betydelse. Om ett barn har spenderat viktiga år i sin utveckling i ett land kan det 

ha stor betydelse för om ett utvisningsbeslut strider mot rätten till skydd för 

privatlivet enligt art. 8 EKMR.  

  

 

6.2 Utlänningslagen 

 

I examensarbetets avsnitt 5 har konstaterats att 5 kap. 6 § UtlL är av 

undantagskaraktär och blir aktuell när de primära grunderna för 

uppehållstillstånd i utlänningslagen har uteslutits. En omständighet kan ensamt 

eller i kombination med andra göra att synnerligen ömmande omständigheter 

anses föreligga och att uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 6 § UtlL.  

Att en utlänning har vistats illegalt i landet har betydelse för bedömningen 

av om en anknytning till Sverige har gjorts enligt 5 kap. 6 § UtlL. Anpassning 

under den tid som sökanden har hållit sig undan myndigheter eller fördröjt 
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handläggningen ska enligt förarbetena inte beaktas. Tiden i sig kan heller inte 

som enskild faktor orsaka att en särskild anknytning till Sverige har skett utan 

har endast betydelse som en orsak till att den sökande har hunnit få en särskild 

anknytning till landet. 

I arbetets avsnitt 5.1.5 var det stärkta barnperspektivet i fokus. Genom 

införandet av 5 kap. 6 § st. 2 UtlL krävs nu mindre allvarliga omständigheter för 

att kunna bevilja uppehållstillstånd. Anpassning till Sverige bör särskilt beaktas 

när sökanden är barn och när det gäller ensamkommande barn har praxis visat att 

det krävs en relativt kort tid i Sverige för att kunna bevilja uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 6 § UtlL. Generellt sett har 5 kap. 6 § UtlL ansetts utrymma större 

möjlighet att bevilja barn uppehållstillstånd än art. 8 EKMR. I förarbetena 

betonas att barns bristande förmåga att påverka sin situation särskilt ska beaktas.   

För att få en djupare förståelse för hur MiÖD har bedömt att art. 8 EKMR 

påverkar 5 kap. 6 § UtlL har två rättsfall, MIG 2012:13 och MIG 2015:4, 

närmare analyserats i avsnitt 5. 

I MIG 2012:13 verkar domstolens överväganden ligga i linje med hur 

Europadomstolen resonerar i Nnyanzi v the United Kingdom kring det faktum att 

vistelse i landet har varit osäker. Det privatliv som eventuellt har skapats i landet 

är inte av någon betydelse eftersom statens intressen väger över individens när 

utvisningen är ett led i statens migrationskontroll och vistelsen i landet har varit 

illegal.158 Dock för MiÖD inget resonemang kring om sökanden är att anses som 

en etablerad invandrare, något som var avgörande i fallet Nnyanzi v the United 

Kingdom. Därför menar jag att det finns anledning att ifrågasätta om MiÖD har 

resonerat kring den frågan. MiÖD verkar heller inte resonera kring grunden för 

utvisningsbeslutet och vilken betydelse det har för bedömningen av 

proportionalitet. I avsnitt 5.2.1 fördjupar jag mitt resonemang kring detta. 

I MIG 2015:4 är sökanden minderårig och MiÖD resonerar kring fallet 

Osman v Denmark där sökanden också var minderårig. Men när MiÖD gör en 

proportionalitetsbedömning enligt art. 8 EKMR konstaterar domstolen att en 

                                                
158 Nnyanzi v the United Kingdom p 76. 
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utvisning inte kan anses vara oproportionerlig även om ett privatliv har skapats i 

landet. Proportionalitetsbedömningen verkar därmed ligga i linje med hur 

proportionalitetsbedömningen gjorde i målet Nnyanzi v the United Kingdom. 

Skillnaden i detta fall är att sökanden är ett 13årigt barn som har tillbringat de 

senaste sex åren i landet. I fallet Osman v Denmark ansåg domstolen att 

sökanden, som varit i Danmark tiden mellan 7-15 år och därmed ha tillbringat 

sina ”formative years of her childhood” i landet. Det var detta som var avgörande 

för att domstolen ansåg att brott mot art. 8 EKMR hade skett.159  

Frågan blir om MiÖD anser att det faktum att sökanden har tillbringat två 

år mindre i Sverige än vad sökanden hade gjort i Osman v Denmark är av 

avgörande betydelse. Är detta av en sådan avgörande vikt att MiÖD inte anser att 

man bör anse att sökanden har tillbringat sina ”formative years of her childhood” 

likt Osman v Denmark? Inget resonemang förs kring detta men eftersom 

domstolen tidigt lyfter rättsfallet som en del av det rättsliga underlaget kan man 

undra om domstolen menar att sökanden i detta fall av någon anledning inte når 

upp till samma ”tyngd” i sitt privatliv som sökanden gjorde i Osman v Denmark. 

Det faktum att sökanden i MIG 2015:4 har vistats i landet illegalt vägs in i 

bedömningen av om ett privatliv har skapats, trots att domstolen konstaterar att 

flickan inte har haft möjlighet att påverka detta. Den illegala vistelsen i landet är 

något som skiljer förutsättningarna i Osman v Denmark från MIG 2015:4.  

MiÖD menar att statens intressen väger över individens i detta fall och 

den illegala vistelsen i landet förefaller ha haft avgörande betydelse för 

domstolens bedömning.   

Avslutningsvis kan konstateras att domstolen i MIG 2015:4 behandlar den 

omständighet att sökanden har vistats illegalt i ett land på ett närmast 

motsägelsefullt sätt. Genom att först konstatera att en illegal vistelse tidigast ska 

beaktas vid en proportionalitetsbedömning enligt art. 8 EKMR för att därefter 

ändå beakta den illegala vistelsen i tidigare stadier i sin bedömning. 

Bedömningen ligger dock i linje för vad exempelvis Prop. 2004/05:170 s 191 

                                                
159 Osman v Denmark p 60, p 76-77. 
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samt MIG 2007:15 anger angående illegal vistelsetid och bedömningen av 

anpassning till Sverige enligt 5 kap. 6 § UtlL. 

Huvudprincipen i 5 kap. 18 § UtlL anger att uppehållstillstånd ska sökas 

och beviljats före inresan i landet. För att undersöka huvudfrågeställningen i 

arbetet var jag tvungen att undersöka hur möjligheterna till undantag från 

huvudprincipen ser ut och resultatet redovisas i avsnitt 5.4. I fråga om vilken 

betydelse det har att sökanden har vistats illegalt i landet under mycket lång tid 

utan att lämna in ansökan om uppehållstillstånd har regeringen uttalat att illegal 

vistelse i ett land rent allmänt bör motarbetas av statsmakterna. Ett annat synsätt 

skulle innebära att svenska myndigheter godtog att det finns individer som lever 

utanför samhället. Att individer skulle gynnas av att bryta mot utlänningslagens 

föreskrifter är dessutom stötande. En individuell prövning måste dock fortfarande 

göras och en ansökan kan inte avslås per automatik.  

   

 

6.3 Slutsats 

 

Avslutningsvis kan konstateras att frågan om hur rätten till skydd för privatlivet 

enligt art. 8 EKMR påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd enligt 5 

kap. 6 § UtlL kan besvaras på följande sätt. När prövning om en anpassning till 

landet utgör sådana synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § st 1 

UtlL eller särskilt ömmande omständigheter enligt st 2 föreligger ska även rätten 

till skydd för privatliv enligt art. 8 EKMR beaktas. När en inskränkning av 

skyddet för privatlivet kan komma i fråga bör domstolen pröva om ett privatliv i 

Europadomstolens mening föreligger, om ett ingrepp i skyddet för privatlivet har 

skett samt om ingreppet kan godtas vid en legalitets- och 

proportionalitetsbedömning enligt art. 8.2 EKMR.  

Enligt 5 kap. 6 § UtlL ska anpassning under den tid som sökanden har 

hållit sig undan myndigheter eller fördröjt handläggningen normalt inte beaktas. 

Både prop. 2004/05:170 s 191 samt MIG 2007:15 framhåller detta. Men praxis i 
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form av MIG 2012:13 finns på att det saknar betydelse om vistelsen i ett land har 

varit legal eller illegal, och att vistelsen har varit illegal först ska vägas in vid en 

proportionalitetsbedömning.  

En slutsats jag har dragit av arbetet är att det finns några oklarheter på 

området. En gäller frågan kring vilken betydelse en illegal vistelse har för 5 kap. 

6 § UtlL när en bedömning enligt art. 8 EKMR ska göras. Oklarheten gäller 

främst proportionalitetsbedömningen i de fall då sökanden är minderårig. Denna 

oklarhet visar sig bland annat i form av att redovisning för hur 

proportionalitetsbedömningen görs undviks och istället konstaterar domstolen 

endast om en utvisning är proportionerlig eller inte.  

Både frågan om en tydliggjord proportionalitetsbedömningen och 

betydelsen av en illegal vistelse i landet skulle gynnas av att klarläggas av 

lagstiftare eller MiÖD. Rättsläget får sägas ha otydliga delar gällande det. 

Utan klartecken från lagstiftare eller rättsprejudicerande instanser finns 

risk att domstolar lämnas att göra godtyckliga bedömningar efter egna 

ställningstaganden.  

Ett förslag för vidare studier inom området är att fördjupa sig i de olika 

bedömningsgrunderna och stegen för proportionalitetsbedömningen vid en 

utvisning som riskerar att utgöra brott mot art. 8 EKMR. Ett annat förslag är att 

göra en komparativ studie där man jämför Sverige med hur en annat 

konventionsbunden stat har behandlat frågan om hur rätten till privatliv enligt art. 

8 EKMR påverkar möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i landet.  
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