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1  Inledning    
  
1.1 Bakgrund  
Av 5 kap. 3 § 1 stycket Utlänningslagen (2005:716) framgår det att uppehållstillstånd ska 

beviljas en utlänning1 som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.  Om det är en s.k. snabb anknytning vilket innebär att 

paret är att anses som en nyetablerad relation då de inte stadigvarande bott utomlands i två år, 

blir den sökanden föremål för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 8 § UtlL. Under 

denna begränsade tvåårstiden som är en s.k. uppskjuten invandringsprövning (tvåårsregeln), 

vilket innebär en prövotid av förhållandets seriositet. Huvudregeln är att om förhållandet upphör 

innan två år ska utlänningen utvisas.  I 5 kap. 16 § 3 stycket UtlL finns möjlighet till ett fortsatt 

uppehållstillstånd trots att förhållandet upphört vilket är en undantagsregel från ordningen 

avseende uppskjuten invandringsprövning. Av regeln framgår det att uppehållstillstånd får ges 

när ett förhållande upphört under förutsättning att utlänningen har särskild anknytning till 

Sverige, eller att utlänningen eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig 

kränkning av sin frihet eller frid eller andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt 

uppehållstillstånd.  

 

Mycket kritik har framförts beträffande skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL  

från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, (Roks) som menar att 

regelverket och dess tillämpning är oklar och svårtillämplig. Förutsättningar som krävs att 

skyddsregeln ska tillämpas är att det ska handla om fysiskt våld och allvarliga kränkningar, 

vilket innebär att mindre allvarliga kränkningar och en enstaka våldshandlingar inte kan medföra 

fortsatt uppehållstillstånd. Utöver våldsrekvisitet finns det ytterligare ett rekvisit som anger att 

sammanboendet med maken/sambon/anknytningspersonen inte får utgöra ” helt kortvarigt 

sammanboende”. Dessa krav innebär att utlänningslagens regler kring fortsatt uppehållstillstånd 

gör det möjligt för män att låsa in kvinnor i våldsamma relationer. 2 

 

Monica Burman, har i sin artikel, Immigrant women facing male partner violence – gender, race 

and power in Swedish alien and criminal law, framfört stor kritik avseende tvåårsregeln och 

skyddsregeln. Hon menar att det uppställs krav som innebär att de utsatta kvinnorna måste tåla 

visst våld, genom att det ska vara en viss allvarlighet i våldet och kränkningarna. Utöver det 
                                                
1 Begreppet utlänning används i Utlänningslag (2005:716) och definieras i 1 kap UtlL.  
2 Roks rapport 2/2010 s 2 ff och Roks rapport 2/2009 s 9 ff. 
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finns det ett krav där kvinnan måste utstå detta våld under en viss tid. Hon menar att 

bestämmelsen ger ett intryck av att utländska kvinnor måste uppnå en “tillräcklig” grad av 

utsatthet för att ”kvalificera sig” för ett permanent uppehållstillstånd. 3 

Funderingar som uppstår i de fall då tvåårsregeln och skyddsregeln aktualiseras blir hur 

bedömningen görs och vad som är bakgrunden till dessa uppställda krav? Ska det inte vara 

nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor i all svensk lagstiftning? 

 
1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera skyddsregelns rekvisit ” inte kortvarigt 

sammanboende ” i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen som medger fortsatt 

uppehållstillstånd på grund av våld eller annan allvarlig kränkning. Jag kommer även att 

analysera övriga rekvisit i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL samt regleringen kring tvåårsregeln.  

 

Syftet besvaras närmare genom nedanstående frågeställningar: 

• Vad är innebörden av tvåårsregeln och vad är syftet bakom regleringen?  

• Vilka rekvisit uppställs för att skyddsregeln ska kunna tillämpas och vad är syftet med 

bestämmelsen? 

• Vad innebär begreppet ”inte kortvarigt sammanboende” och hur görs bedömningen enligt 

Migrationsverkets praxis/ Migrationsdomstolen?  

• Är rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende” förenlig med Istanbulkonventionens artikel 

59.1?  

 

1.3 Avgränsningar 
I min uppsats har jag valt att särskilt fokusera på bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 p. 

UtlL och därmed har jag valt att inte redogöra för en mer ingående beskrivning avseende de 

andra möjligheterna som finns till fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket UtlL. Jag 

har även valt inte fokusera på praxis beträffande våld eller allvarliga kränkningar på samma vis 

som jag nedan har gjort för rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende”.  Fokus i min uppsats 

kommer att vara på rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende”, men jag kommer även redogöra 

för regelverket kring tvåårsregeln och övriga rekvisit i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL.  

 

                                                
3 Burman, 2012 s 2. 
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1.4 Metod och material 
 

Jag har använt mig av den rättsvetenskapliga metoden 4 där jag analyserat och redogjort för 

lagbestämmelser, praxis, förarbeten och direktiv för att undersöka gällande rätt.  Min avsikt från 

början var att genomföra en empirisk metod eftersom mitt syfte var att analysera och redogöra 

för rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende” och hur Migrationsverket gjort sin bedömning. 

Till grund för denna empiriska studie var min tanke att jag skulle studera ungefär 10 

avslagsbeslut som fattats av en tillståndsenhet på Migrationsverket. Migrationsverket har idag 

endast två vägledande avgöranden från utlänningsnämnden beträffande ”inte kortvarigt 

sammanboende”. Det ena avsåg nio månader och det andra fyra månader. Tidskravet har ännu 

inte varit föremål för en ny prövning i Migrationsöverdomstolen och därför är dessa två 

avgöranden från UN vägledande praxis idag. Med bakgrund av detta har det varit nästintill 

omöjligt att hitta avgöranden beträffande tidskravet och därför tänkte jag att det skulle vara 

intressant att se hur Migrationsverket bedömer tidsrekvisitet utifrån dessa två avgöranden från 

UN. 

 

Av sekretesskäl har jag valt att avidentifiera den tillståndsenhet på Migrationsverket som jag 

varit i kontakt med. Jag kommer i min uppsats att benämna tillståndsenheten som X. Efter 

kontakt med Migrationsverkets tillståndsenheten X, kunde jag inte ta del av avslagsbeslut, men 

jag fick tillgång till målnummer till olika domar som jag sedan begärde ut från de olika 

Migrationsdomstolarna. Jag har även försökt att hitta avgöranden via databaser, doktrin, 

propositioner och liknande material men det har som tidigare nämnt varit nästintill omöjligt. Jag 

vill tydliggöra för läsaren att de domar som jag har valt att använda i min uppsats för att belysa 

och redogöra för bedömningen beträffande tidskravet, endast utgör en begränsad och utvald del 

av alla de beslut som fattas årligen. Jag vill också understryka att Migrationsdomstolarnas 

avgöranden inte är praxisbildande då det är Migrationsöverdomstolen som är sista instans. 

 

Förutom de rättsfallen som jag redogjort för i uppsatsen, har jag utöver det materialet framförallt 

använt mig av statens offentliga utredningar, departementsserier och propositioner. 

Framträdande i min uppsats har varit SOU 2012:45 - Kvinnor och barn i rättens gränsland och 

proposition 1999/00:43- Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Även Ds 2014:38 -Fortsatt 

uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning, eftersom 

                                                
4 Nilsson, 2007, s 18 ff. 
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dessa förarbeten har varit väldigt betydelsefulla i syfte att undersöka rätten och hur 

bedömningarna gjorts. De nämnda förarbetena ovan har utgjort en väldigt viktig del för min 

uppsats där rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende” framförallt lyfts, belyst och kritiserats. 

Jag har även gjort en litteraturinventering beträffande rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende” 

men det har dock inte funnits material att tillgå. Utöver lagtext, förarbeten och praxis har jag 

använt mig av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige rapport Fruimporten 

fortsätter från 2010 för att belysa den problematik som finns idag beträffande skyddsregeln.  

 

Efter min analys och redogörelse av skyddsregelns tidsrekvisit ”inte kortvarigt sammanboende ” 

i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen, avslutar  jag min uppsats där jag ger förslag på 

ändringar till regelverket.  

 

 
1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 

I min uppsats har jag valt att anlägga ett feministiskt perspektiv 5 där jag utgår från en 

könsmaktsordning mellan kvinnan och mannen i de fall då kvinnan valt att lämna förhållandet på 

grund av våld eller andra kränkningar som mannen utsatt henne för. Min utgångspunkt vid 

prövningen av fortsatt uppehållstillstånd på grund av våld eller andra allvarliga kränkningar 

enligt 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL är att kvinnan är skyddsvärd, att hon befinner sig i en  utsatt 

och svårare situation än hennes anknytningsperson som också är hennes förövare.  

 

Det feministiska perspektiv som jag valt för min uppsats innebär också att jag anser att 

nolltolerans avseende våld mot kvinnor i nära relationer ska genomsyra all svensk lagstiftning. 

Detta innebär att utländska kvinnor inte ska vara ett undantag i utlänningslagens bestämmelser, 

speciellt då det finns uppställda krav att sammanboendet inte får vara helt kortvarigt och att 

mindre allvarliga kränkningar/våldshandlingar inte omfattas av bestämmelsen.  Jag anser att alla 

kvinnor är skyddsvärda och det ska därmed inte göras någon skillnad på etnicitet i lagen och inte 

heller uppställas ett krav på att utländska kvinnor ska tåla mer våld och under en viss tid, 

jämförelse med andra kvinnor i lagstiftningen.   

 

 

 
                                                
5 Nilsson, 2007, s 17 och18. 
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2 Uppehållstillstånd på grund av anknytning  
 
 
2.1 Regleringen kring uppehållstillstånd på grund av snabb anknytning  
 

En utlänning som ska vistas i Sverige mer än tre månader måste ansöka och beviljas 

uppehållstillstånd innan inresa enligt 2 kap. 5 § och 5 kap. 18 § UtlL. Undantag för 

uppehållstillstånd gäller för s.k. EES - medborgare som utgör EU- medborgare, medborgare i 

Norge, Island och Liechtenstein. Dessa medborgare måste dock efter tre månaders vistelse 

uppfylla kravet på uppehållsrätt som innebär en rätt för EES-medborgare och deras 

familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd enligt 3 a kap 1 

§ utlänningslagen. Efter tre månader måste ESS – medborgaren uppfylla villkoren för  

uppehållsrätt genom att han eller hon är arbetstagare, egen företagare, studerande eller 

tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Om ESS – medborgaren 

inte uppfyller kraven på uppehållsrätt och uppehåller sig i Sverige utan pass eller de tillstånd som 

krävs får denne utvisas enligt 8 kap 6 § UtlL. 

 

Om syftet för en medborgare utanför EU s.k. tredjelandsmedborgare 6 inte endast är att besöka 

Sverige utan återförenas med sin make/maka eller sambo ska han/hon ansöka om 

uppehållstillstånd vid ambassad eller konsultat.  Prövningen av ansökan ser olika ut beroende på 

om paret tidigare sammanbott utomlands och om paret är gifta. Om paret stadigvarande bott 

utomlands bedöms dessa par som etablerade par och huvudregeln är att den sökande ska beviljas 

permanent uppehållstillstånd om det inte finns hinder mot detta exempelvis att det är ett 

skenäktenskap eller att oriktiga uppgifter har lämnats. Har den sökande och anknytningspersonen 

inte stadigvarande sammanbott utomlands är det en s.k. snabb anknytning oavsett om man är gift 

eller inte. 7  Bestämmelserna beträffande när uppehållstillstånd ska beviljas enligt 

familjeåterföreningsdirektivet finns i 5 kap. 3 § UtlL.  

Då EU:s familjeåterföreningsdirektiv införlivades i Svensk rätt innebar detta en rätt för den 

sökande, om alla rekvisit var uppfyllda en rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 5 kap. 3 § 1 

stycket 1 ”ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är 

bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige”. Detta innebär att 

familjeåterföreningsdirektivet har gett den sökande en rätt till uppehållstillstånd om alla rekvisit 

är uppfyllda. Enligt 5 kap. 8 § UtlL är huvudregeln att om paret stadigvarande bott tillsammans i 
                                                
6 SOU 2012:45 s 106.  
7 SOU 2012: 45 s 48.  
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utlandet ska den sökande beviljas permanent uppehållstillstånd. Om paret inte stadigvarande 

sammanbott utomlands ska uppehållstillståndet enligt 3 § första stycket p.1 vara tidsbegränsat 

vid första beslutstillfället. Enligt praxis anses makar eller sambor stadigvarande sammanbott 

utomlands om de bott ihop i två år. 8 Ett uppehållstillstånd beviljas som tidigare nämnt, under 

förutsättning att det inte finns några hinder enligt bestämmelserna i 5 kap. 17 a-b § UtlL. Hinder 

mot uppehållstillstånd är exempelvis när det är skenäktenskap, att den sökande lämnat oriktiga 

uppgifter, eller att utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet samt att 

anknytningspersonen redan är gift med en annan person.  

 

Bestämmelsen i 5 kap. 3 a § utlänningslagen reglerar den prövning av uppehållstillståndet som 

får beviljas, då utlänningen ”har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande 

med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 

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

ovan av den s.k. snabba anknytningen grundas villkoret att uppehållstillstånd får beviljas om 

förhållandet framstår som seriöst s.k. seriositetsprövning och inte särskilda skäl talar emot.  Vid 

bedömningen om förhållandet framstår som seriöst ställs krav på att parterna ska ha träffats i viss 

utsträckning, att de har haft god kännedom om varandra, att förhållandet varat en tid, om 

parterna har/väntar barn tillsammans, att de har gemensamt språk att kommunicera på och 

hänsyn tas även till sedvänjor mm.  

 

I de fall som ovan nämnts där parterna inte är gifta görs en speciell prövning innan 

uppehållstillstånd kan beviljas, nämligen enligt 5 kap. 17 § UtlL. Av bestämmelsen framgår det 

att vid prövning avseende uppehållstillståndet ska det särskilt beaktas om utlänningen eller 

utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet 

eller frid. Bedömningen avseende denna speciella prövning kom att omfatta såväl gifta som icke 

gifta par fram tills dessa att EU:s familjeåterföreningsdirektiv införlivades och efter 2006 kom 

bestämmelsen att endast omfatta de förhållanden där parterna inte var gifta. Vid prövningen 

enligt 5 kap. 17 § har Migrationsverket alltid rätt att göra slagningar i misstanke- och 

belastningsregister. 9 Syftet med denna prövning var att undvika att en sökande som lämnar sitt 

hemland för en osäker tillvaro i Sverige kan antas komma att fara illa i ett förhållande.  

Regeringen anförde i propositionen att avslagen dock borde komma i fråga endast när risken för 

att sökande kommer att fara illa är påtaglig. En påtaglig risk för att den sökanden skulle fara illa 
                                                
8 SOU 2005:15 s 146. 
9 SOU 2012: 45 s 49. 
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kunde bedömas föreligga, om det framkom att anknytningspersonen tidigare gjort sig skyldig till 

våldsbrott mot närstående eller till sexualbrott. 10 

 

Ett avgörande från Migrationsöverdomstolen illustrerar hur lagstiftningen gestaltar sig i 

praktiken beträffande denna speciella prövning.  Målet handlade om en kvinna som tillsammans 

med sin son ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man bosatt i Sverige. 

Paret var inte gifta.  Migrationsverket avslog ansökan med bakgrund av att mannen tidigare 

dömts till fängelse för bl.a. misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexuellt ofredande och 

att brotten varit riktade mot hans exfru och hans barn. Därför ansåg Migrationsverket att det 

fanns en påtaglig risk för att kvinnan och hennes son skulle komma att utsättas för våld eller 

annan kränkning. Den sökande överklagade till Migrationsdomstolen och lämnade även in ett 

äktenskapsbevis på att paret nu hade gift sig.  Migrationsdomstolen anförde att den grund som 

Migrationsverket grundat sitt avslagsbeslut bara gällde för icke- gifta och att det nu saknades 

motsvarande reglering för gifta. Med hänsyn till att det fanns ett barn i bilden hänvisade 

domstolen till 1 kap. 10 § UtlL, varav framgår att ” i de fall som rör ett barn ska särskilt beaktas 

vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”. Men MIG 

konstaterade ändå att bestämmelsen inte kunde användas självständigt för att vägra 

uppehållstillstånd. Kvinnan och sonens överklagande skulle därmed bifallas och dem skulle få 

uppehållstillstånd beviljat på grund av anknytning till mannen.11 

 

2.2 Uppskjuten invandrarprövning ” Tvåårsregeln”  
Uppskjuten invandringsprövning är den s.k. tvåårsregeln och regleras i 5 kap. 8 § 

utlänningslagen. Av bestämmelsen framgår det att utlänningens uppehållstillstånd ska vara 

tidsbegränsat om utlänningen är make till någon som är bosatt eller som har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i landet om makarna inte stadigvarande sammanbott utomlands 

tidigare. För sambos gäller indirekt samma regel genom en jämförelse med 5 kap. 3 § 1 stycket1. 

utlänningslagen. Uppehållstillståndet ska alltid vara tidsbegränsat då en utlänning avser att gifta 

sig eller ingå samboskap med en person bosatt i Sverige enligt 5 kap. 3 a § 1 stycket 1 och 8 § 2 

stycket UtlL.  

 

Ordningen avseende uppskjuten invandringsprövning är ett undantag från huvudregeln att 

permanent uppehållstillstånd ska beviljas från början. Regeringen framhöll i propositionen att 
                                                
10 Prop. 1999/2000:43 s 41–42. 
11 MIG 2012:3 
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ordningen med uppskjuten invandringsprövning var ” en väsentlig del av regelsystemet för de 

personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av en inte tidigare etablerad anknytning 

till en här bosatt make, maka eller sambo”. ”Genom den uppskjutna invandringsprövningen 

prövas anknytningens seriositet och hållbarhet vid flera olika tillfällen innan ett permanent 

uppehållstillstånd beviljas ”.12  

 

I anknytningsutredningen framgick det att invandrartrycket ökat och att det därmed har blivit 

svårare att få komma till Västeuropa. Nästan den enda möjligheten som stod till bud för den som 

inte var flykting eller skyddsbehövande var att ansöka om tillstånd som anhörig.  Med hänsyn till 

detta ansåg utredningen att det fanns det risk för skenäktenskap eller att förhållanden inleds i 

syfte att få tillstånd ett uppehållstillstånd i Sverige.  Tanken med ordningen kring den uppskjutna 

invandringsprövningen var att den skulle förhindra ett sådant kringgående.13 Vidare framhölls det 

i propositionen även att det var svårt före inresa att göra en tillfredställande utredning av allvaret 

i parternas förhållande och att den uppskjutna invandrarprövningen gav myndigheterna möjlighet 

till en prövning efter en viss tid och om förhållandet inte bestod förväntas den sökande lämna 

Sverige.  Avslutningsvis motiveras det i propositionen att utgångspunkten för ordningen med 

uppskjuten invandringsprövning var till förmån för sökanden.14  

 

2.3 Införandet av familjeåterföreningsdirektivet.   
Europeiska rådet antog den 22 september 2003 direktivet 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening ( familjeåterföreningsdirektivet). Syftet med direktivet var att möjliggöra 

familjeåterförening för tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar som också är 

tredjelandsmedborgare inom EU.  Direktivet innebar en rätt för make eller sambo som är 

tredjelandsmedborgare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en referensperson, 

som också är tredjelandsmedborgare. Det fanns dock begränsningar i direktivet där 

medlemsstaterna fick avslå en ansökan om uppehållstillstånd med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet och hälsa enligt artikel 6 i direktivet. Enligt artikel 16.2 i direktivet gäller detsamma för 

sökande som lämnat falska eller vilseledande uppgifter/handlingar eller ingått äktenskap för 

skens skull. Innan familjeåterföreningsdirektivet införlivandes i utlänningslagen var ordningen 

avseende uppskjuten invandringsprövning föremål för snabba anknytningar där paret inte 

stadigvarande bott utomlands utan nyligen gift sig eller avsåg att gifta sig eller bli sambos i 

                                                
12 Prop. 1999/2000:43 s 51. 
13 SOU 1997:152 s 173. 
14 Prop. 1999/2000:43 s 51.  
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Sverige. Bedömningen som gjordes innan den sökande kunde beviljas uppehållstillstånd var att 

ansökan var föremål för en grundlig seriositetsprövning och riskbedömning avseende 

våld/kränkningar som den sökande eventuellt kunde utsättas för av sin referensperson. Denna 

prövning gällde alla snabba anknytningar, även de par som gift sig innan ansökan. 15 

 

Konsekvensen av familjeåterföreningsdirektivets införlivande blev att riskbedömning 

beträffande våld/kränkning och en grundlig seriositetsprövning togs bort för gifta. 

Utgångspunkten i familjeåterföreningsdirektivet var att även nyetablerade äktenskap skulle 

omfattas. Detta kom att innebära att de makar som var gifta då uppehållstillståndet söktes, fick 

en ovillkorlig rätt till återförening oavsett om paret inte tidigare bott tillsammans utomlands.  

Däremot omfattades inte de fall där paret avsåg att bli sambos eller makar i Sverige enligt 

familjeåterföreningsdirektivet. 16 

 

Familjeåterföreningsdirektivet omfattade som tidigare nämnts i uppsatsen familjer där alla parter 

är tredjelandsmedborgare och som ska ha en rätt till familjeåterförening. Sverige valde dock att 

frivilligt utöka detta till att omfatta samtliga medborgare. Skälet till detta var att undvika 

diskriminering dvs. förhindra att tredjelandsmedborgare hade fördelaktigare regler än svenska 

medborgare. Utredningen i SOU 2012:45 ansåg att det inte handlade om diskriminering eftersom 

svenska medborgare inte hade ett behov av återförening och integration i Sverige. Utredningen 

menade att detta istället medförde att anknytningspersoner i Sverige fick en ovillkorlig rätt att 

förenas med sina gifta partners/sambos. 17 

 

Regeringen var av en annan bedömning och ansåg att lagstiftningen skulle ändras och att 

familjeåterförening för makar och även sambor skulle komma till tydligt uttryck i lagtexten och 

att formuleringen skulle vara att makar/sambos ska beviljas uppehållstillstånd. Vidare anförde 

de, att för att kunna uppnå en enhetlig och icke diskriminerande lagstiftning ansåg regeringen att 

rätten till familjeåterförening ska gälla oavsett makens eller sambons medborgarskap.” Något 

hinder mot detta föreligger inte eftersom direktivet är ett s.k. minimidirektiv ”.18 

                                                
15 SOU 2012:45 s 102 ff.  
16 Prop. 2005/06:72 s 31 ff. 
17 SOU 2012:45 s 112. 

18 Prop. 2005/06:72 s 32. 
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3. Fortsatt uppehållstillstånd på grund av våld eller annan 
allvarlig kränkning   
 
 
3.1 Bakgrund till regleringen kring skyddsregeln   
 
Av 5 kap. 16 § 1 stycket UtlL framgår huvudregeln för beviljandet av fortsatt uppehållstillstånd. 

Av bestämmelsen framgår att en utlänning som med stöd av 8 § utlänningslagen har beviljats ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat 

eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består.  Om det 

förhållande som legat till grund för uppehållstillståndet upphör under den uppskjutna 

invandringsprövningen är huvudregeln att fortsatt uppehållstillstånd vägras och beslut om 

utvisning ska meddelas.  

 

 I 5 kap. 16 § 3 stycket 1 – 3 UtlL finns dock möjlighet för den sökande att beviljas förlängt 

uppehållstillstånd om någon av förutsättningarna i punkterna 1- 3 är uppfyllda. Av bestämmelsen 

framgår det att uppehållstillstånd får ges när ett förhållande upphört under förutsättning att 

utlänningen har särskild anknytning till Sverige, ”eller att utlänningen eller utlänningens barn, 

utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid eller ” andra starka skäl 

talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd. ” 

 

I 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL regleras den s.k. skyddsregeln som innebär en möjlighet till fortsatt 

uppehållstillstånd då ”utlänningen eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan 

allvarlig kränkning av sin frihet eller frid”. Som det tidigare framhållits är syftet med den 

uppskjutna invandrarprövningen att förhindra missbruk av rätten till invandring men detta får 

dock inte hindra att åtgärder vidtas för att så långt som möjligt förhindra de negativa 

konsekvenserna. De främsta negativa konsekvenserna av bestämmelser är att främst kvinnor av 

rädsla för utvisning stannar kvar i anknytningsförhållanden där de misshandlats eller utsätts för 

allvarliga kränkningar. Syftet till bestämmelsen vilar på omständigheter som ska beaktas i det 

enskilda fallet som är av humanitär natur som talar för fortsatt uppehållstillstånd trots att 

förhållandet upphört. De omständigheter som beaktas av humanitär natur utöver utlänningen 
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eller dennes barn misshandlats eller blivit illa behandlad under sammanboendet är till exempel 

om den sökande riskerar att bli socialt utstött vid återkomst till hemlandet. 19 

 

Vid bedömningen i det enskilda fallet ska alla omständigheter beaktas och det ska göras en 

helhetsbedömning. I propositionen anförs det dock att, ”om varje slag av våldshandling eller 

kränkning som sökande eller dennes barn utsätts för, skulle detta medföra en obetingad rätt till 

fortsatt uppehållstillstånd”. Regeringen menar därför att regeln skulle kunna missbrukas för att 

kringgå invandringsbestämmelserna och därför anser de att” enstaka mindre allvarliga 

våldshandlingar inte i sig bör medföra att sökanden beviljas fortsatt uppehållstillstånd”. För att 

regeln ska kunna tillämpas är det ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda dock anför 

regeringen att det i varje ärende bör hänsyn tas till under vilka omständigheter övergreppet har 

ägt rum, hur allvarligt det har varit och det har rört sig om enstaka händelser eller systematiska 

övergrepp. Vid en sammantagen bedömning av alla omständigheter bör omständigheterna vara 

sådana att det kan antas att förhållandet upphört huvudsakligen på grund härav. Bestämmelser 

avser alltså de fall där allvarliga eller upprepande övergrepp förekommit som blir föremål för 

prövning avseende fortsatt uppehållstillstånd. 20 

 

”Utöver våldsrekvisitet bör det vidare krävas att sammanboendet inte varit helt kortvarigt och att 

det dels från början har varit en fråga om ett seriöst förhållande”. Syftet bakom dessa två 

förutsättningar, anförs i propositionen vara nödvändiga för att förhindra missbruk av rätten till 

invandring. De beviskrav som ställs på den sökande är att det måste finnas omständigheter som 

stöder sökandens påståenden. Enbart att sökanden uppger att så är fallet kan normalt inte anses 

vara tillräckligt. I propositionen diskuteras kravet på den bevisning som kan komma att krävas av 

sökande och det konstateras att kravet på att den sökande ska styrka att han/hon utsatts för 

övergreppen är att ställa för höga krav. Den bevisvärderingen som gäller är att den sökande 

måste göra sannolikt att övergreppen förekommit. Det bör således inte uppställas några formella 

krav på vilken dokumentation som ska föreligga. Till ledning nämns bla läkarintyg, 

polisanmälningar eller intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer.  Vid bedömningen 

avseende påstående beträffande våld eller allvarliga kränkningar av frihet eller frid nämns 

avslutningsvis att om omständigheterna framställs först vid överklagandet, bör det krävas en 

rimlig förklaring till varför omständigheterna inte framförts tidigare. En annan aspekt som 

regeringen framför beträffande prövningen är om det förflutit lång tid mellan händelsen och 
                                                
19  Prop. 1999/2000:43 s 53 ff. 
20  Prop. 1999/2000:43 s 53 ff. 
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förhållandets upphörande eftersom detta kan då tala för att förhållandet upphört av någon annan 

orsak.21  

 

3.2 Rekvisitet ” våld eller annan allvarlig kränkning”  
 

Skyddsregeln aktualiseras som ovan nämnts då fortsatt uppehållstillstånd ska kunna beviljas trots 

att förhållandet upphört, om sökanden eller sökandens barn utsatts för våld eller för handlingar 

som innefattar allvarlig kränkning av sökandens eller barnets frihet eller frid. Av lagtexten att 

läsa räcker det med våld eller annan allvarlig kränkning, men i förarbetena görs det undantag för 

”mindre allvarliga våldshandlingar”. 22 Beträffande begreppet ”våld eller allvarlig kränkning” 

bör det främst gälla fall där utländska personer eller deras barn i förhållandet utsatts för fysiskt 

våld eller för handlingar som innefattar allvarliga kränkningar av deras frihet eller frid. I 

förarbetena uttalades det uttryckligen att enstaka mindre allvarliga våldshandlingar inte i sig bör 

medföra att sökanden beviljas fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Detta motiveras i 

propositionen, som även nämnt i avsnitt 5.1 att om varje våldshandling eller kränkning som 

sökande eller sökandens barn utsatts för skulle medför en obetingad rätt till fortsatt 

uppehållstillstånd. 23  

I SOU 1999:16 finns ett antal exempel på vad som kan avses med ” allvarliga kränkningar” De 

antal exempel som angetts syftar på då mannen utfört eller hotat med någon av de nämnda 

handlingarna nedan.   

- Hindrat hennes kontakt med andra människor  

- Försökt besvärliggöra hennes inlärning av svenska språket 

- Grälat med henne och kallat henne fula namn  

- Hotat henne med utvisning  

- Hotat henne med våld  

- Krävt sexuella handlingar mot hennes vilja  

- Fått henne att vara rädd för honom  

- Tagit hennes pengar och/eller inte låtit henne få pengar till nödvändiga utgifter  

                                                
21 Prop. 1999/2000:43 s 54. 
22 SOU 2012:45 s 96.  
23 Prop. 1999/2000:43 s 54. 
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- Kastat ut henne från bostaden  

- Behandlat hennes barn illa  

- På annat sätt behandlat henne illa 24 

 

Av utredningen framgår det att de olika kränkningarna som angetts många gånger är 

problematiska eftersom det kränkningarna har gemensamt är att de ofta är svår att göra 

sannolika. Som orsak anges att det sällan finns vittnen och inte heller finns synliga spår. Det kan 

dock förekomma att kvinnan haft kontakt med Kvinnojour eller läkare. 25 

Beträffande ”mindre allvarligare kränkningar och våldshandlingar” kom det en 

departementsserie 2014 där Justitiedepartementet gav rådmannen Ingrid Utne ett 

utredningsuppdrag att kartlägga Migrationsverkets och Migrationsdomstolarnas tillämpning av 

bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL. Kartläggningen omfattade 241 beslut från 

Migrationsverket och 36 domar från Migrationsdomstolarna, mellan år 2010 till 2013. 26 

Utredningen konstaterade att Migrationsverket inte ansett att våld i form av knuffar, slag med 

öppen hand, stryptag och sparkar inte varit av sådant våd som avsetts i bestämmelsen. Detta har 

även varit fallet då våldet upprepats vid fler än två tillfällen och över en längre period. Det 

framkom även av utredningen att Migrationsverket varit av uppfattningen att kränkningar som 

hot om våld och hot om återvändande till hemlandet, kontroll och begränsningar av kvinnans 

frihet inte ansetts betraktas som sådana allvarliga kränkningar som avsågs i bestämmelsen.  

Av förarbetena framgår det att det ” varje ärende bör hänsyn tas till under vilka omständigheter 

övergreppet har ägt rum, hur allvarligt det har varit och om det rört sig om en enstaka händelser 

eller om systematiska övergrepp ”. Utredningens uppfattning efter kartläggningen var att 

Migrationsverket i första hand gjorde bedömningen av enskilda handlingars art och allvar 

snarare än om övergreppen varit upprepade och systematiska. 27 

I SOU 2012: 45 lyftes problematiken avseende att de inte räcker med mindre allvarliga 

våldshandlingar och kränkningar för att skyddsregelns förutsättningar ska vara uppfyllda. I 

svensk rätt har allt våld blivit kriminaliserat enligt brottsbalken. Våldshandlingar som är att 

                                                
24 SOU 1999:16 s 383-384. 
25 SOU 1999:16 s 383 -384. 
26 Ds 2014:38 s 15, inledande förordsavsnitt. 
27 Ds 2014:38 s 34.  
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betrakta av mindre allvarlig art så som ringa misshandel exempelvis örfil med övergående smärta 

som följd för offret. Brottet grov kvinnofridskränkning är ett exempel på ett brott där våld och 

kränkningar som utövas av en man mot en kvinna under äktenskapsliknande förhållanden, om 

var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.  Innebörden av bestämmelsen 

innebär att även att  relativt lindriga brott kan vara ägnade att ge en sådan effekt och omfattas 

därför av bestämmelsen. Lagstiftningen kring brottet grov kvinnofridskränkning bygger på 

insikten om att våld i hemmet mot kvinnor ofta följer ett mönster som många gånger för 

samhället är svår att identifiera och begränsa. 28 

Utredning uttrycker tydligt att en sådan situation för en kvinna som sammanbor och lever med en 

man som utsätter henne för våld och kränkningar hamnar i en svår och många gånger värre 

situation med hänsyn till möjliga språksvårigheter, bristande kontaktnät och sämre kännedom om 

det svenska samhället. 29 Även i SOU 2014:49 uppmärksammas våld mot kvinnor i snabba 

anknytningsrelationer som en särskild utsatt grupp. Där anförs det framförallt att våldsutsatta 

kvinnor med utländsk bakgrund kan anses vara särskilt utsatta för våld på grund av faktorer som 

diskriminering, språksvårigheter, segregation och brist på socialt nätverk. Där anförs det också 

att dessa faktorer även innebär svårigheter att söka hjälp och stöd, vilket den våldsutövande 

partnern kan utnyttja för att ytterligare isolera kvinnan och hindra henne från att ta sig ur 

relationen. 30 Med bakgrund av detta anförde utredningen, att de ansåg det som direkt stötande att 

utländska kvinnor inte skulle komma att omfattas av skyddsregeln om våldet är att betrakta som 

mindre allvarligt. “Diskrepansen som utredningen uttrycker det, ger intryck av att utländska 

kvinnor skulle vara mindre värda, vilket dock inte skulle vara regeringens avsikt”. Orsaken 

skulle snare bero på att utlänningslagstiftningen inte hunnit moderniseras i samma takt som 

brottsbalken men att det är av ytterst vikt att detta förändras och sker skyndsamt. 31 

 

3.3 Bedömningen av rekvisitet ” inte helt kortvarigt sammanboende”  
 

Enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL är ett av rekvisiten utöver bedömningen avseende våldet 

eller de allvarliga krängningarna som den sökande varit utsatt för, att sammanboendet med 

anknytningspersonen inte varit helt kortvarigt. Migrationsverket har endast haft två vägledande 

                                                
28 SOU 2012:45 s 95, 97, 98. 
29 SOU 2012:45 s 98. 
30 SOU 2014:49 s 127.  
31 SOU 2012:45 s 98. 
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beslut från utlänningsnämnden beträffande bedömningen av vad som skall anses utgöra inte helt 

kortvarigt sammanboende. UN kom att 31 mars 2006 att ersättas av Migrationsdomstolar, 32 efter 

dessa två vägledande beslut har bedömningen beträffande vad som ska utgöra helt kortvarigt 

sammanboende inte varit föremål för en ny prövning av högsta instans, 

Migrationsöverdomstolen. 

 

Skyddsregelns uppställda rekvisit beträffande sammanboendet som inte ska vara kortvarigt för 

att regeln ska kunna tillämpas har kritiserats väldigt starkt i SOU 2012:45. Inledningsvis 

konstateras det i utredningen, att det råder stor osäkerhet kring skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 

stycket 2 UtlL och att ett krav på att sammanboendet måste ha varat längre för att skyddsregeln 

ska träda i kraft utgör ett stort hinder för de drabbade kvinnorna. Utredningen framförde att 

kriteriet beträffande tidsaspekten vid sammanboendet framstår som märkligt och att en 

misshandlande man knappast väntar nio månader innan han påbörja sina övergrepp. I 

utredningen framfördes det vidare att en logisk kullerbytta av regeln tillämpligheter då 

skyddsregeln inte skulle gälla för de kvinnor som haft en mindre anknytning. Skyddsregeln 

skulle enligt utredningens mening vara ett undantag om kravet på anknytning med syfte att 

skydda kvinnorna. Därför ansåg de att det då blev fel att införa ett krav på viss anknytning i en 

sådan skyddsregel. Avslutningsvis framför utredningen att det i hög grad blivit en effekt och som 

bidragit till rättsförvirring. Varken förarbeten eller vägledande praxis har kunnat ge besked om 

vad som i praktiken avses med att sammanboendet inte får vara helt kortvarigt. Det enda som 

tycks vara klart är att 4 månader är helt kortvarigt och att nio månader är tillräckligt, men det är 

fortfarande oklart var den exakta gränsen går. 33 

 

Nedan följer en redogörelse av de två vägledande besluten från UN samt mål från fem 

migrationsdomstolar där rekvisitet ” inte helt kortvarigt sammanboende ” prövats.  

Personuppgifter i målen har avidentifieras och under min redogörelse för fallen nedan kommer 

kvinnan att benämnas som A och mannen/ anknytningspersonen som B.  

 

 

 

 

  
                                                
32  Betänkande 2004/05, Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 
33 SOU 2012:45 s 97.  
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3.3.1 UN 390 - 00  
 

”A har gjort sannolikt att hon har utsatts för de allvarliga kränkningarna men sammanboende 

med B om fyra månader bedöms dock som endast helt kortvarigt ” 34 

 
I målet beviljades A uppehållstillstånd med uppskjuten invandringsprövning med anknytning till 

sin make B. Av Migrationsverkets inlaga/ anteckningar som UN fått ta del av framgick det att A 

anförde följande information nedan.  Hon uppfattade B som en kärleksfull person men när hon 

kom till Sverige den 21 januari 1999 och de följande fyra månaderna utsatte B henne för sexuella 

övergrepp och misshandel. Hon berättade att hon först inte vågade polisanmäla honom eftersom 

B hotade med att hon då skulle skickas tillbaka till hemlandet. Hon kontaktade även 

kvinnojouren med hjälp av en väninna till henne och via kvinnojouren fick hon hjälp att göra en 

polisanmälan. Den 12 maj 1999 anhölls B och åtal väcktes mot honom för våldtäkt vid sex 

tillfällen, samt misshandel och olaga hot vid två tillfällen. B dömdes 17 juni 1999 för ringa 

misshandel men övriga åtalspunkter ogillades.  Vidare anförde A att B:s beteende kom som en 

chock och att det från hennes sida, var äktenskapet allvarligt menat. Hon förklarar även att 

hennes situation vid ett eventuellt återvändande hem skulle göra hon kan hamna i en väldigt 

farlig situation då hon varit gift två gånger vilket är oacceptabelt i det land där hon kommer 

ifrån. Därmed skulle hon riskera att bli socialt utstött i hemlandet och hon har även blivit hotad 

av fadern och hennes bror att hon skulle bli dödad om hon valde att komma tillbaka.  

 

Migrationsverkets bedömning beträffande om det fanns humanitära skäl att bevilja A fortsatt 

uppehållstillstånd kom att få utslaget att hennes ansökan skulle avslås. Migrationsverket 

motiverade i sina skäl att A otvivelaktigt har blivit misshandlad av sin make och att hon med stor 

säkerhet skulle bli bemött med ogillande om hon kom tillbaka till sitt hemland. Dock anförde 

Migrationsverket att hon har en sjuårig son i hemlandet från hennes tidigare äktenskap och att 

det enligt Migrationsverkets mening kan antas att hon har ett intresse av att följa sonens 

utveckling. Dessutom har antalet skilsmässor i det land där A kommer ifrån ökat i allt vanligare 

takt, enligt rapporter, vilket är en indikation på att kvinnor blir mer självständiga och att A är ett 

exempel på detta. Migrationsverket skriver uttryckligen sammanfattningsvis att de ansåg att A 

överdrev sina farhågor inför hemkomsten och att Migrationsverket har svårt att förstå att inte en 

                                                
34 UN 390-00.  
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hemresa trots allt framstod som ett bättre alternativ. Migrationsverket konstaterade att det inte 

fanns någon grund att bevilja henne fortsatt uppehållstillstånd och därmed skulle A utvisas.  

 

A överklagade och yrkade i talan hos UN att utvisningen skulle upphävas och att hon skulle 

beviljas fortsatt uppehållstillstånd.  UN inled med att förklara regleringen kring de nya 

bestämmelserna som trädde i kraft 1 juli 2000 kring fortsatt uppehållstillstånd då förhållandet 

upphört och hur bedömningen skulle göras beträffande den sökande som utsatts för våld eller 

annan allvarlig kränkning. UN gjorde en grundlig redogörelse beträffande hur den dåvarande 

bestämmelsen enligt 2 kap. 4 e § tredje stycket UtlL skulle bedömas.  UN redogjorde för samma 

bedömning som återfinns i avsnitt 5.1 i uppsatsen. UN konstaterade att utöver den misshandel 

som tingsrätten funnit styrkt att A inte utsatts för så allvarliga övergrepp som förutsätts enligt 

punkt 2 i bestämmelsen. Vidare anförde hon dock att över den ringa misshandel som B blev fälld 

för, att han även utsatt henne för betydligt allvarligare övergrep. Hon har vidhållit detta vid 

polisutredningar och förhör då hennes make varit häktad. UN framförde att de inte kan uttala sig 

om vad som exakt hänt mellan henne och B dock att vid en sammantagen bedömning så gjorde 

A sannolikt att hon blivit utsatt för sådana övergrep. Med bakgrund av att hon brutit upp i nära 

anslutning till kränkningarna antog UN att hon troligtvis  lämnat förhållandet huvudsakligen 

därav. UN menade att eftersom det inte hade förflutit lång tid mellan händelsen och förhållandets 

upphörande att det därmed inte skulle tala för att förhållandet upphört av en annan orsak. 

Resonemanget som UN förde ovan hänvisar de till tillämpningen av bestämmelserna som finns i 

förarbetsuttalandena.   

 

Utöver att A skulle göra sannolikt att det förekommit våld så ska sammanboendet inte ha varit 

helt kortvarigt. Sammanboendet mellan A och hennes make B inleddes i slutet av januari 1999 

och upphörde i maj samma år.  Med bakgrund av att lagstiftaren inte gjort några vägledande 

uttalanden i fråga om vad som ska anses med ”inte helt kortvarigt” sammanboende så fann UN 

att As: sammanboende med B dock skulle bedömas som endast helt kortvarigt. Någon utförligare 

motivering till de fyra månaderna gavs inte i domskälen.  

 

UN fann att det inte fanns förutsättningar att bevilja A uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4e § tredje 

stycket 2 UtlL. Dock beviljades hon uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4e§ tredje stycket 3 då hon 

riskerade att bli socialt utstött och utsättas för trakasserier vid ett återvändande till hemlandet.  
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3.3.2 UM 4003- 11  

 
“Förhållandet måste således anses ha upphört pga den kränkning och misshandel som maken 

utsatte henne och hennes dotter för. Förhållandet med maken varade endast fyra månader och 

får därmed anses som kortvarigt, därmed har förhållandet inte varat så länge att 

uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap 16 § tredje stycket 2 UtlL ” 35 

 
 

A och hennes dotter beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make B. Hon 

valde dock att fly tillsammans med dottern och genom kvinnofridsmottagningen fick de hjälp 

med boende. A valde att fly på grund av våld och kränkningar som B utsatte henne och dottern 

för.  A valde även att polisanmäla sin make och åtalspunkterna gällde sexuellt ofredande, försök 

till misshandel och misshandel vid något tillfälle mellan 26 januari till 1 februari 2009 samt 

sexuellt ofredande mot dottern.  Åtalspunkterna ogillades i domen som föll 14 oktober 2009. A 

har under 2009 haft samtalskontakt vid Kvinnofridsmottagningen pga psykisk ohälsa som 

orsakades av misshandelsprocessen som hon och dottern utsattes för.  Av intyget framgick att 

hennes psykiska hälsa har försämrats på grund av ökad ångest, depressivitet och uppgivenhet.  

Detta har medförde att hon ofta fick panikångestattacker, svårt att andas och gråtattacker. A har 

även blivit undersökt av läkare som beskrivit att hon pendlar mellan depressiv förtvivlan och 

uppgivenhet med uttalade panikattacker. Hon har även haft kontakt med psykiatrivården i 

Sverige då hon försökte begå ett allvarligt självmordsförsök.   

 

Till Migrationsdomstolen inkom hon med ett läkarintyg där det framgick att A var i behov av 

psykiatriskt vårdbehov pga av att hon är ett brottsoffer samt att hon gått i terapi på 

Kvinnofridsmottagningen.  

 

Migrationsverket valde att avslå A och dotterns ansökan och utvisa dem. De skäl som anfördes 

för Migrationsverkets beslut var följande. A och dottern hade vistats i Sverige drygt 2 och ett 

halvt år, men de har inte varit i landet under så lång tid att de ska antas ha fått särskild 

anknytning till Sverige. Migrationsverket kom fram till att A och makens förhållande ansågs som 

seriöst och hon hade även gjort det sannolikt att hon och dottern utsatts för våld och kränkningar. 

                                                
35 UM 4003- 11 s 6.   
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Men A och maken hade endast sammanbott fyra månader vilket ansågs som kortvarigt. 

Migrationsverket hänvisade till UN 390 -00 där fyra månader av sammanboende ansågs som 

kortvarigt. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning som Migrationsverket och uttryckte 

tydligt i domen att A gjort sannolikt att förhållandet mellan A och maken upphört på grund av 

den kränkning och misshandel som hon och dottern utsatts för. Domstolen anförde att det av 

rättspraxis framgår att ett förhållande som varat fyra månader får anses som kortvarigt. A:s 

förhållande med maken B som varat fyra månader,  har därmed inte varat så länge att 

uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 16 § 3 st. 2 UtlL.  

 

Avslutningsvis prövade migrationsdomstolen om A psykiska tillstånd kunde utgöra synnerligen 

ömmande omständigheter. Domstolen konstaterade att A inte inkommit med 

utredning/handlingar till stöd för hennes påstående att hon inte kunnat få vård i sitt hemland och 

hon har inte heller försökt styrka sina uppgifter med skriftlig bevisning. Domstolen fann inte 

heller skäl att enbart på grund av hennes hälsotillstånd bevilja hennes uppehållstillstånd på grund 

av synnerligen ömmande omständigheter förelåg därmed inte. Migrationsdomstolen ansåg att det 

inte fanns andra skäl att bevilja A och dottern fortsatt uppehållstillstånd i Sverige enligt 

utlänningslagen och därmed avslogs överklagan. Domstolen och Migrationsverket har båda 

anfört att barnets bästa enligt 1 kap. 10 § UtlL har beaktats i bedömningen.  

 

 

3.3.3 UM 25 479 -10  

 
“Förhållandet har upphört på grund av att den klagande utsatts för våld, dock har förhållandet 

endast varat en kort tid. Domstolen finner att uppehållstillståndet ska återkallas och hon ska 

utvisas” 36 

 
A beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make B, efter endast en kortvarig 

period av samboendet valde A att lämna pga av våld och allvarliga kränkningar som hennes 

make utsatte henne för. Hon förklarade i överlagandet att hon blivit hotad till livet och 

misshandlad av sin make och hans nya flickvän på en busshållplats. A anförde även att hon 

skulle möta stora problem vid ett eventuellt återvändande till hemlandet eftersom hon inte längre 

                                                
36 UM 25 479 -10 s 3.  
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skulle bli accepterad av sin familj. Hennes familj accepterar inte skilsmässor och efter den 

kontakt som hon haft med sin mor och syster fick hon klart för sig att hon inte längre skulle vara 

välkommen till hemlandet. Hennes mor hade förklarat att hennes agerande medfört att hon skämt 

ut hela sin familj. Hon har även fått veta att hennes make B kontaktat hennes familj och förklarat 

hur olämpligt hon bettet sig under sin vistelse i Sverige och att förhållandet upphört pga av att 

hon lämnat honom för en annan man, vilket gjort att familjen hyst ännu mer agg mot A. A har 

avslutningsvis framfört att hon lider av psykisk ohälsa. Utöver hennes egen berättelse så har A 

ingett polisanmälan och intyg från läkare som skriftlig bevisning.  

 

Migrationsdomstolens anförde att förhållandet upphört och att orsaken är att den klagande utsatts 

för våld. Förhållandet har dock endast varat en kort tid och därmed fann inte domstolen att de 

anförda omständigheterna utgjorde skäl att bevilja permanent uppehållstillstånd.  

 

Beträffande den klagandes psykiska ohälsa konstaterade domstolen att hälsotillståndet inte 

ansågs vara så allvarligt att det kan utgöra grund för beviljande av uppehållstillstånd. Inte heller 

fanns det en grund att bevilja henne uppehållstillstånd på den grund att ett återvändande till 

hemlandet är av den art som krävs enligt bestämmelsen. Domstolen avslutar sin bedömning med 

förklara att klaganden vistats i Sverige under en begränsad tid och att Migrationsverket haft fog 

för sitt beslut att återkalla hennes uppehållstillstånd och utvisa henne.  

 

 

3.3. 4 UM 718- 14  

 
“Förhållandet med anknytningspersonen har upphört och mycket tyder på att A blivit utsatt för 

våld och kränkningar av sin anknytningsperson. Migrationsverket konstaterar dock att hon 

endast haft en kortvarig relation i Sverige. Målet återförvisas för handläggning avseende 

skyddsskäl pga hedersrelaterat våld ” 37 

 
A beviljades den 7 februari 2014 ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till 

en i Sverige bosatt person. Migrationsverket beslutade att återkalla hennes uppehållstillstånd den 

14 april samt utvisa henne. Migrationsverkets anförde i sina skäl att A förhållande med 

anknytningspersonen hade upphört. Migrationsverket konstaterade att mycket tydde på att A 

                                                
37 UM 718-14 s 4 ff.  
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hade blivit utsatt för våld och kränkningar av sin anknytningsperson. Dock framförde 

Migrationsverket i målet att hon endast haft en kortvarig relation i Sverige. Hon uppgav även att 

hon riskerade att bli socialt utstött och bli utsatt för våld av sin familj vid ett återvändande till sitt 

hemland. Migrationsverket anförde då att det enligt rapporter från Sveriges ambassad i X land 

fanns möjlighet till myndighetsskydd i samband med hedersvåld. A har inte visat att hon skulle 

sakna skydd i hemlandet. I överklagandet till Migrationsdomstolen anförde A att hennes relation 

till sin anknytningsperson från början varit seriös och att den inledningsvis varit fylld med 

framtidstro och förhoppningar. Detta förändrades emellertid då relationen upphörde 12 juli 2013 

då hon utsattes för misshandel. Hon har vistats i Sverige i ett år och har anpassat sig till landet. 

Hon uttryckte tydligt att hon vid en eventuell utvisning riskerar att utsättas för hedersrelaterad 

förföljelse pga av att hon återvänder som en frånskild kvinna till sitt hemland. A har i sitt 

överklagande uttryckligen anfört att hon riskerar hedersrelaterad förföljelse och därmed yrkat 

uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl.  

  

Migrationsdomstolen återförvisade målet till Migrationsverket med motiveringen att domstolen 

ansåg att Migrationsverket under sin handläggning mer grundligt skulle ha aktualiserat frågan 

om hon hade rätt till asyl i Sverige. Domstolen ansåg därmed att det vore olämpligt att som 

första instans pröva frågan om skyddsskäl. Domstolen anförde avslutningsvis att de skulle ta 

ställning till om förutsättningarna är uppfyllda för att återkalla klagandes uppehållstillstånd. Det 

var istället upp till Migrationsverket att i ett sammanhang bedöma om det fanns förutsättningar 

för återkallelse av hennes tillstånd och om hon har rätt till uppehållstillstånd på annan grund. 

Målet återförvisades till Migrationsverket för vidare handläggning.  

 
 

3.3.5 UM 1882 -12  

 
“A har gjort det sannolikt att hon blivit utsatt för sådant våld eller sådana kränkningar som 

avses i bestämmelsen, men hon har emellertid endast sammanlevt i fem månader med sin make. 

Migrationsdomstolen anser därmed att förhållandet har varit alltför kortvarigt för att 

uppehållstillstånd ska kunna beviljas ” 38 

 
 

                                                
38 UM 1882- 12 s 3.  
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A beviljades ett tvåårigt uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin make B. Den 

20 maj 2011 dömdes B för misshandel och olaga hot mot A, vilket medförde att paret inte 

sammanbott sedan dess och även ansökan om äktenskapskillad gjordes månaden därpå samma 

år. Migrationsverket beslutade att avslå A:s ansökan om uppehållstillstånd – och arbetstillstånd 

samt utvisa henne med bakgrund av att A inte visat att hon haft någon särskild anknytning till 

Sverige, att hennes förhållande med B varit för kortvarigt och att det även saknas andra starka 

skäl till att bevilja fortsatt uppehållstillstånd.  

 

A överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen där domstolen hade till uppgift 

att pröva frågan om fortsatt uppehållstillstånd kunde beviljas trots att den tillståndsgrundande 

anknytningen hade upphört enligt 5 kap. 16 tredje stycket 2 § UtlL. Domstolen gjorde en kort 

redogörelse till syftet bakom undantags bestämmelsen för fortsatt uppehållstillstånd och 

hänvisade till förarbetsuttalandena där avsikten med bestämmelsen är att fortsatt 

uppehållstillstånd ska beviljas i fall där allvarliga eller upprepade övergrepp har förekommit, 

vilka har fått till följd att förhållandet har upphört. Det är utlänningen som ska göra sannolikt att 

det påstådda våldet eller kränkningen inträffat och sannolikhetsbedömningen ska ske utifrån de 

samlade omständigheterna. Domstolens bedömning är att A har gjort det sannolikt att hon har 

utsatts för sådant våld eller sådana kränkningar som avses i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL.  

Domstolen ansåg även att det var rimligt att hon lämnat förhållandet huvudsakligen på grund av 

detta våld.  

 

Domstolen redogjorde för att 5 kap. 16 § andra stycket 2 UtlL där får uppehållstillstånd beviljas 

om allvarliga eller upprepade övergrepp har förekommit, vilka har fått till följd att förhållandet 

har upphört. Dock finns det två uppställda rekvisit och de är att det bör krävas att 

sammanboendet inte har varit helt kortvarigt och att det från början varit fråga om ett seriöst 

förhållande. Domstolen fann ingen anledning att betvivla att det varit en fråga om ett seriöst 

förhållande, i alla fall från A sida. Beträffande sammanboendet konstaterade domstolen att det i 

ett av avgörande från utlänningsnämnden (UN 390 00) konstaterats att ett sammanboende om 

fyra månader ansågs utgöra helt kortvarigt sammanboende.   

 

Migrationsdomstolen fann att A och B endast ansågs ha sammanlevt en kortare tid. Domstolen 

ansåg därmed att förhållandet hade varit alltför kortvarigt för att uppehållstillstånd skulle kunna 

beviljas med stöd av 5 kap. 16 § tredje stycket punkten 2 UtlL. Migrationsdomstolen utgång i 

målet blev att A inte kunde beviljas uppehållstillstånd och därmed fanns grund för utvisning.  
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3.3.6  Migrationsdomstolen i Göteborg 39 

 

“Migrationsdomstolen konstaterar att det faktiska sammanboendet om sex månader medförde 

att förhållandet var att beakta som helt kortvarigt, därmed kan inte uppehållstillstånd beviljas 

enligt 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL” 
 

A och hennes son beviljades uppehållstillstånd på anknytning till hennes make B. Kvinnan 

gjorde gällande att hon och sonen utsatts för våld och kränkningar samt att hon riskerar social 

utsättning vid ett återvändande till sitt hemland. Migrationsdomstolen fann att den sökande gjort 

sannolikt att hon blivit utsatt för våld och allvarliga kränkningar av sin anknytningsperson. 

Domstolen konstaterade dock att det faktiska sammanboendet om sex månader medförde att 

förhållandet var att betrakta som helt kortvarigt och uppehållstillstånd därför inte kunder beviljas 

med stöd av 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL. Uppehållstillstånd beviljades istället med hänsyn till 5 

kap. 16 § 3 stycket 3 UtlL.  

 

 

 

3.3. 7 UN 418 - 00  
 

”Det faktiska sammanboendet har visserligen varit förhållandevis kort, högst nio månader, men 

får ändå sägas ha varit av sådan varaktighet att det inte kan sägas ha varit helt kortvarigt ” 40 

 
A beviljades uppehållstillstånd med uppskjuten invandringsprövning, till anknytning till sin 

make B. Av Migrationsverkets inlaga/ anteckningar som utlänningsnämnden (UN) fått ta del av 

framgår det att A anfört följande information nedan.  

 

När A först kom till Sverige i förhoppning om ett lyckligt och seriöst äktenskap med sin make, 

som dessvärre redan i början av deras förhållande började dricka mycket alkohol och hade ett 

häftigt humör samt att han vid något tillfälle under denna tid misshandlat A. Kvinnan återvände 

till sitt hemland efter tre månaders sammanboende eftersom äktenskapet inte fungerade. På 
                                                
39  Finns ej något mål nummer, domen återfinns i DS 2014: 38 s 41. 
40  UN 418- 00.  
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grund av att hennes make behandlade henne illa. Efter ett tag återupptog makarna kontakten och 

A ansökte på nytt om uppehållstillstånd och beviljades detta. Efter en kort tid märkte hon att B 

inte hade förändrats alls sedan hennes tidigare vistelse.  Efter ett gräl där B kastade ut henne från 

deras gemensamma bostad och talade om att han ville ha skilsmässa, kontaktade kvinnan 

kvinnojouren som hjälpte henne med bostad.  

 

Vid ett återvändande till Kina skulle hon inte ha någon bostad eller möjlighet att försörja sig. 

Kvinnan anförde även att ett eventuellt återvändande till hennes hemland skulle vara 

problematiskt med bakgrund av att hon gift sig och flyttat utomlands, förlorat sin 

hushållsregistrering (hukou), därigenom har hon förlorat möjligheten att få bostad, arbete och 

sjukvård i hemlandet. Detta skulle bidra till att hon skulle bli utesluten ur samhällsgemenskapen. 

Hennes familjesituation är även ansträngd då A:s far i ett brev till henne skrivit att hennes bror 

inte längre ansåg att hon är välkommen till familjen då hon bott utomlands och numera är en 

skild kvinna.  

 

Migrationsverket bedömning blev att A inte ansågs kunna beviljas fortsatt uppehållstillstånd med 

humanitära skäl som grund och hon ansågs inte heller ha en tillståndsgrundande anknytning till 

Sverige utan anknytningen till hemlandet ansågs vara starkare med beaktandet att hon hade båda 

sina föräldrar där.  Någon mer motivering till avslaget motiverades inte av Migrationsverket. 

Hennes ansökan avslogs och förenades med utvisning.  

 

A valde att överklaga och fullfölja talan hos UN och yrkade att utvisningen skulle upphävas och 

att hon skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. I överklagandet hade A vidhållit vad hon 

tidigare anfört samt att hon i huvudsak tillagt följande nedan. Eftersom hon utsattes för såväl 

psykisk som fysisk misshandel hade hon dock inget annat val än att lämna maken definitivt.  

Istället för att gå till polisen bestämde hon sig för att resa tillbaka till Kina för att börja ett nytt 

liv. Maken försökte under hennes vistelse i hemlandet att övertyga henne om att komma tillbaka 

till honom och försäkrade att han hade blivit förändrad. Han skulle aldrig mer dricka eller förlora 

humöret. Hon trodde på honom och kom därför tillbaka till Sverige, men redan efter en kort tid 

började han på nytt att dricka och misshandla henne. Av en promemoria från polismyndigheten 

framgick det i handlingen att A inkom till en polisstation med en resväska och förklarade att 

hennes make hade kastat ut henne ur deras gemensamma bostad. Det gick inte att få klarhet i om 

hon hade misshandlats av maken, eventuellt hade hon blivit det. Det framgick även att A efter 

denna händelse har haft fortlöpande kontakt med Kvinnojouren och haft sin hemadress där.  
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UN:s bedömning i målet var att A gjort det sannolikt att hon blivit illa behandlad av sin make 

och att förhållandet upphört på grund av hans beteende. UN konstaterade även att förhållandet 

varit seriöst från början. Beträffande sammanboendet, anförde UN att det visserligen varit 

förhållandevis kort, högst nio månader, men får ändå sägas ha varit av sådan varaktighet att det 

inte kan sägas ha varit "helt kortvarigt". Omständigheter som talade för att A skulle ha blivit 

utsatt för någon allvarligare kränkning är bla att hon sökt sig till polisen och Kvinnojouren  men 

det sågs dock sammantaget ” tveksamt om hon utsatts för "våld eller för annan allvarlig 

kränkning av sin frihet eller frid" av sådan art som förutsätts för bestämmelsens tillämpning”. 41 

UN lämnade bedömningen beträffande våldet och sammanboendet för att bedöma om A kunde 

beviljas fortsatt uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 e § tredje stycket UtlL. UN konstaterade att 

enbart den omständigheten att man som medborgare i X land saknar hushållsregistrering kan det 

inte anses medföra en sådan risk för social utstötning som avses för tillämpning av 2 kap. 4 e § 

tredje stycket UtlL. UN anförde att det fanns en möjligt att hon skulle bli utsatt för omgivningens 

och släktens förakt för att hon numera är frånskild, men inte heller enbart denna omständighet 

kunde anses medföra en sådan risk för social utstötning som förutsätts för bestämmelsens 

tillämpning.  UN fann inte någon av de i ärendet förekommande omständigheterna tagna var för 

sig kunde medföra att förutsättningarna för tillämpning av 2 kap. 4 e § tredje stycket UtlL skulle 

vara uppfyllda, men vid en sammantagen bedömning av alla omständigheterna ansågs det vara så 

ömmande att A beviljades permanent uppehållstillstånd. 

3.4  Istanbulkonventionen  
 
Sverige skrev den 11 maj 2011 under Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) och tillträde 

konventionen den 14 juli 2014. Av den promemoria som utformats framgick en analys av 

konventionen och de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som en 

anslutning innebar. 42  Istanbulkonventionens syfte framgår av artikel 1 a – e, vilket är att 

förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet samt skydda kvinnor från 

alla former av våld och även avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor. Konventionen 

omfattar alla kvinnor, oavsett medborgarskap. I artikel 3 framgår vilka definitioner som 

                                                
41 Ds 2014:38 s 29.  
42  Ds 2012: 52 s 11. 
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konventionen avser. Av artikel 3 definieras begreppet ” våld mot kvinnor” som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna och en diskriminering mot kvinnor. Begreppet ”våld mot kvinnor” avser 

varje fall av könsrelaterat våld som innebär fysiskt, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller 

lidande och inbegriper även hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande 

som sker i privata eller offentliga sammanhang. Vidare framgår det av artikel 4.1 att a ska vidta 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att främja och skydda kvinnor från att utsättas för våld och 

även avskaffa lagar och praxis som diskriminerar kvinnor.  

 

I DS 2012:52 redovisas bedömningen och analysen av Sveriges förenlighet med konventionen 

för att ett tillträde till Istanbulkonventionen skulle ske. Beträffande artikel 59.1 om 

uppehållstillstånd och familjeanknytning anfördes det att svenska regler inte var förenliga med 

artikeln. ” Enligt artikel 59.1 ska parterna vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra 

åtgärder för att säkerställa att brottsoffer, vars rätt att vistas i landet är beroende av en make, 

maka eller partnern, efter ansökan kan beviljas ett självständigt uppehålls tillstånd vid 

upplösning av äktenskapet eller förhållandet under särskilt svåra omständigheter”. 43 Oberoende 

hur länge äktenskapet varat ska ett sådant uppehållstillstånd kunna beviljas. Grundtanken bakom 

artikel 59.1 är risken som finns då kvinnor väljer att stanna kvar i förhållanden där de utsätts för 

våld, inte vågar anmäla brott i nära relationer för att de är rädda för utvisning och förlust av sitt 

uppehållstillstånd.  Till skillnad från konventionens artikel 59.1 avseende att uppehållstillstånd 

ska kunna beviljas oberoende av hur länge äktenskapet har varat överensstämmer inte med 

bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL.  Av förarbeten och praxis framgick dock som 

förutsättning för att tillämpa bestämmelsen att sammanboendet inte ska ha varit helt kortvarig. 

Motiveringen bakom bestämmelsen som tidigare nämnt i uppsatsen har ansetts nödvändiga för 

att förhindra missbruk av rätten till invandring. 44 

 

I DS 2012:52 framgick det tydligt och uttryckligen att villkoret ” inte kortvarigt sammanboende” 

dock är svårförenligt med den uttryckliga föreskriften i artikel 59.1 att ett självständigt 

uppehållstillstånd ska kunna beviljas oberoende av hur länge äktenskapet eller förhållandet har 

varat.  Håkan Friman som fick i uppdrag från Justitiedepartementet att redovisa en analys av 

konventionen konstaterade och uppmanade avslutningsvis att det måste ske en lagändring, men 

                                                
43  Ds 2012: 52 s 203. 
44 Ds 2012: 52 s 204. 
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att denna bedömning beträffande skyddsregelns rekvisit och tvåårsregeln måste utredas vidare. 45 

Regeringens bemötte genom proposition 2013/14:208 den analys och kritik som framfördes i DS 

2012:52 beträffande artikel 59.1. Regeringens gjorde en annan bedömning beträffande Sveriges 

förenlighet med artikel 59.1. Regeringen anförde att syftet bakom rekvisitet ” inte kortvarigt 

sammanboende” är att förhindra rätten till invandring genom åberopande av skenäktenskap eller 

skenförhållande. De menar istället bestämmelsen i konventionens artikel 59.1 sikte på något 

annat, nämligen att ge kvinnor möjligheten att lämna ett förhållande på grund av allvarligt våld 

som från börjar var ett seriöst förhållande utan att behöva riskera att uppehållstillståndet dras in. 

Regeringens slutsats blev därför att det inte är oförenligt med konventionens artikel 59.1 att ha 

en prövning av förhållandets längt och seriositet som har till syfte att kontrollera om det är fråga 

om ett skenäktenskap. Därmed ansåg Regeringen att Sverige uppfyllde de krav som uppställdes i 

artikel 59. Någon närmare förklaring avseende artikeln behövdes alltså inte om konventionen 

skulle tillträdas ansåg regeringen. 46 

4 Analys och förslag till förändringar i regelverket  
 

4.1 Seriositetsprövning och riskbedömning bör även göras på gifta 
 

Jag anser att det finns mycket brister kring tvåårsregeln och skyddsregeln. Bristerna aktualiseras 

redan i och med att kvinnan ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till sin 

make/sambo/anknytningsperson. Det första problemet som uppstår är att om parterna är gifta, då 

får inte någon seriositetsprövning göras av förhållandet. Utgångspunkten är att det anses som ett 

seriöst förhållande om inte det finns indikationer som talar för något annat. Som i avsnitt 2.1 och 

2.3 redogjorts för, var det efter familjeåterföreningsdirektivets införlivande som 

seriositetsprövningen togs bort för makar/sambos. Endast objektiva frågor får ställas till parterna 

från Migrationsverket och en grundlig seriositetsprövning kan endast göras om det finns 

indikationer att det rör sig om exempelvis skenförhållande. I övrigt får Migrationsverket inte 

seriositetspröva och inte heller göra slagningar i misstanke och belastningsregister om paret är 

gifta. I kombination med att Migrationsverket inte får seriositetspröva, göra slagningar i MR/BR 

så har även möjligheten att göra en riskbedömning enligt 5 kap. 17 § UtlL tagits bort för gifta.  

 

                                                
45 Ds 2012:52 s 203 ff. 
 
46 Ds 2012:52 s 123 ff.  
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Denna nya ordning innebär att Migrationsverket inte kan gå till avslag i de fall där det finns en 

risk att utlänningen eller dennes barn kan antas bli utsatta för våld eller för annan allvarlig 

kränkning av sin frihet eller frid. I och med införlivandet av familjeåterföreningsdirektivet togs 

denna möjlighet bort för etablerade par och gäller endast de par som har för avsikt att ingå 

äktenskap eller bli sambos i Sverige. Som jag redogjort för i avsnitt 3.1 var syftet med 

riskbedömningen att undvika att en sökande som lämnar sitt hemland för en osäker tillvaro i 

Sverige kan antas komma att fara illa i ett förhållande. Påtaglig risk för att den sökanden skulle 

fara illa kan kunde bedömas föreligga, om det framkom att anknytningspersonen tidigare gjort 

sig skyldig till våldsbrott mot närstående eller till sexualbrott.  

 

Jag anser att Migrationsverket handlingsmöjligheter mer eller mindre har blivit låsta till följd av 

införlivande av familjeåterföreningsdirektivet och med bakgrund av att dessa viktiga prövnings 

förfaranden tagits bort. Makars ovillkorliga rätt att återförenas utan en mer grundlig prövning 

anser jag som väldigt problematiskt och skrämmande, eftersom detta visar sig bli ännu mer 

problematiskt i ett senare skede under den uppskjuta invandringsprövningen. Om möjligheterna 

beträffande seriositetsprövningen och riskbedömningen fortfarande skulle finnas kvar för gifta, 

anser jag att möjligheten att förhindra att kvinnor kommer hit och hamnar i våldsrelationer skulle 

vara färre än idag. Jag tycker inte att lagstiftningen ska frångå det syfte som först angavs för 

riskbedömningen enligt 5 kap. 17 § UtlL, nämligen att kvinnor lämnar sitt hemland för en osäker 

tillvaro i Sverige och där de kan antas komma att fara illa i ett förhållande. Samma resonemang 

kring syftet anser jag även ska gälla för gifta. Vilket innebär att prövningen avseende påtaglig 

risk för våld eller allvarliga kränkningar ska göras vid prövningen av första ansökan. 

 

Även om det finns risk för att den sökande riskerar att fara illa, kan inte Migrationsverket avslå 

på den grunden om paret är gifta. Jag anser att detta är väldigt skrämmande och detta illustras 

även i uppsatsen genom MIG avgörandet 2012:3.  I målet lämnande kvinnan och hennes son in 

en ansökan om uppehållstillstånd, makarna var vid tillfället inte gifta. Migrationsverket avslog 

hennes ansökan och motiverade att det fanns en påtaglig risk att hon och hennes son skulle 

komma att utsättas för våld eller andra kränkningar av sin frihet eller frid. Migrationsverket 

kunde dels göra en seriositetsprövning, riskbedömning och även slagningar i misstanke och 

belastningsregister. Genom denna möjlighet kunde Migrationsverket se att hennes 

anknytningsperson tidigare dömts till fängelse för bl.a. misshandel, grov kvinnofridskränkning 

och sexuellt ofredande och att brotten varit riktade mot hans exfru och hans barn. I samband med 



32 
 

överklagandet inkom det ett äktenskapsbevis. Den nya grunden var nu att paret nu var gifta och 

inga ovanstående prövningar fick länge göras och därmed beviljades kvinnan och sonen 

uppehållstillstånd på anknytning till henne nyblivna make.  

 

Migrationsverket, Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolar runt om i landet är låsta till 

dagens prövning avseende tidsfristen. Detta innebär att den prövning som var föremål i MIG 

2012:3, där det tidigare framkommit att det finns risk att kvinnan kommer att utsättas för våld, 

trots detta måste bevilja ett uppehållstillstånd och underkasta sig familjeåterföreningsdirektivets 

bestämmelse om ovillkorlig återförening för makar, oavsett medborgarskap.  

 

Motiveringen bakom detta som tidigare anförts i uppsatsen är genom att den sökande beviljas 

uppehållstillstånd med uppskjuten invandringsprövning så sker denna kontroll vid ett senare 

skede, eftersom då kontrolleras seriositeten i förhållandet och om förhållandet fortfarande består. 

Jag förstår tanken bakom prövningen som sker vid ett senare skede och att det skulle anses mer 

förmånligt för den sökande att beviljas tillstånd utan en grundlig och eventuell restriktiv 

prövning vid första ansökan. Jag är dock av den åsikten att om en prövning av seriositet och 

riskbedömningen sker i ett senare skede är detta försent, då kvinnan och hennes barn blivit 

utsatta för våld och andra allvarliga kränkningar. Om vi utgår ifrån de fall där kvinnan frivilligt 

avgjort att hon vill komma till Sverige på anknytning till sin make så förstår jag tanken bakom 

att regleringen kring uppehållstillstånd inte handlar om Migrationsverket ska lägga sig i 

familjelägenheter utan i botten handlar det om ett val att ansöka om uppehållstillstånd och ett val 

att komma hit.  Även om det är ett fritt val, anser jag att det är av stor vikt att skydda kvinnan vid 

en eventuell risk för övergrepp i form av våld eller andra allvarliga kränkningar. Jag anser därför 

att lagstiftningen, myndigheter och domstolar har ett stort ansvar för att skydda kvinnan, även 

om ansökan om uppehållstillstånd är frivillig och därför viktigt att 

riskbedömningen/seriositetsprövningen finns krav i samband med första ansökan.  

 

Genom att dessa prövningar inte får göras vid första ansökan låser därför 

tvåårsregeln/uppskjutna invandringsprövningen in kvinnorna i våldsamma relationer.  I och med 

att Migrationsverket inte heller får göra slagningar i MR/BR i de fall då paret är gifta 47 medför 

detta en möjlighet för män att sätta detta i system. Dessa män ges en möjlighet på två år att utöva 

våld eller andra allvarliga kränkningar mot dessa kvinnor för att sedan begära skilsmässa eller 

                                                
47 SOU 2012:45 s 50,102 och 103.  
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vidta åtgärder som får förhållandet att upphöra och därmed får till följd att en eventuell utvisning 

aktualiseras för kvinnan. Män som sätter detta i system är väl medvetna om regleringen kring 

den uppskjutna invandringsprövningen och att Migrationsverket inte får göra slagningar i 

MR/BR 48om han är gift. Att denna möjlighet ens finns i lagstiftningen tycker jag är otroligt 

oroväckande och jag anser att det finns anledning att lyfta kritik mot implementeringen av 

familjeåterföreningsdirektivet.  Familjeåterföreningsdirektivet var avsett att reglera 

tredjelandsmedborgares rätt att återförenas med make som också är tredjelandsmedborgare. 

Rätten avsåg enbart att omfatta tredjelandsmedborgare. Detta innebär att den ovillkorliga rätten 

ska omfatta tredjelandsmedborgare och seriositetsprövning/ riskbedömningen kan därför omfatta 

fler snabba anknytningar som är föremål för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag anser 

liksom utredningen i SOU 2012:45 att det inte rör sig om diskriminering av svenska medborgare 

eftersom svenska medborgare inte kan jämställas med tredjelandsmedborgare. Som utredningen 

anför kan svenska medborgare inte vara föremål för återförening på samma sätt som 

tredjelandsmedborgare. Konsekvensen blev att Sverige öppnade upp för en ovillkorlig rätt till 

familjeåterförening oavsett medborgarskap för gifta och en möjlighet till många fall av 

serieimport av kvinnor.  

 

Efter att kvinnan beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som blir föremål för en uppskjuten 

invandringsprövning på anknytning till sin make, uppstår nästa problematik. Som jag tidigare 

redogjort för under avsnitt 3.1 finns det möjlighet till fortsatt uppehållstillstånd enligt 

skyddsregelns bestämmelse i 5 kap. 16 § tredje stycket 2. UtlL. Skyddsregelns syfte är att 

kvinnor inte ska stanna kvar i förhållanden där de utsätts för våld eller andra allvarliga 

kränkningar eftersom de är rädda för en eventuell utvisning. Jag anser att bestämmelsen i 5 kap. 

16 § tredje stycket 2. UtlL inte är en skyddsregel, med hänsyn till de krav som uppställs för att 

ett fortsatt uppehållstillstånd vid en brusten anknytning ens ska kunna aktualiseras. 

Bestämmelsen kan vid första anblick te sig som en skyddsregel, men vid närmare utredning 

kring de rekvisit som uppställs för att regeln ens ska aktualiseras anser jag är orimliga, 

svåruppnåeliga och inte direkt skyddsvänliga för de berörda kvinnorna.  

 

Med hänsyn till det ovan anförda anser jag därför att en seriositetsprövning och riskbedömning 

även bör göras på gifta som inte varit stadigvarande sammanboende tidigare utomlands. Detta 

skulle utgöra ett skydd för kvinnan vid prövning avseende hennes uppehållstillstånd i och med 

                                                
48 SOU 2012:45 s 50,102 och 103. 
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prövningen av första ansökan.  Kravet på att förhållandet ska ha varit seriöst menat från början är 

det krav jag anser är det enda nödvändigt ur intresset att förhindra skenäktenskap.  

 

 

4. 2 Skyddsregeln ska omfatta allt våld, inklusive ” minde allvarliga 

kränkningar”   

 
Rekvisitet ” våld eller andra allvarliga kränkningar” anser jag är första problemet och hindret 

som uppstår vid tillämpning av bestämmelsen. Av lagtexten framgår det bestämmelsen omfattar 

våld eller handlingar som innefattar allvarlig kränkning av sökandens frihet eller frid. Av 

lagtexten att läsa räcker det med våld eller annan allvarlig kränkning, men i förarbetena görs det 

undantag för ”mindre allvarliga våldshandlingar”. I propositionen framgår det tydligt att ” 

enstaka mindre allvarliga våldshandlingar i sig inte i sig bör medföra att sökanden beviljas 

fortsatt uppehållstillstånd i Sverige” 49. Syftet bakom detta är tanken att varje våldshandling eller 

kränkning som sökande eller sökandens barn utsatts för skulle medför en obetingad rätt till 

fortsatt uppehållstillstånd.   

 

Precis som Monica Burman anfört i sin artikel 50, anser jag att det är märkligt att det uppställs ett 

krav på viss grav av våld. Med andra ord ger bestämmelsen som Monica Burman också 

beskriver, ett intryck av att ”invandrarkvinnor måste uppnå en tillräcklig grav av utsatthet för att 

kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd ”. Bestämmelsen ger ett intryck av att 

utländska kvinnor måste tåla visst grad våld trots att det ska vara nolltolerans mot alla former av 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer, detta gäller alla kvinnor. Bestämmelsen utrycker ett 

krav på att våldet som kvinnan utsätts för måste vara av viss allvarlighetsgrad, det räcker inte 

med enstaka mindre allvarliga våldshandlingar. 51 Jag anser att allt våld som kvinnan utsätts bör 

utgöra grund för fortsatt uppehållstillstånd. Som jag även redogjort tidigare för i uppsatsen har 

allt våld, allvarligt som mindre allvarligt kriminaliserats. Specifika brott som fångat upp våld i 

nära relationer är brottet grov kvinnofridskränkning. Brottskonstruktionen har inte begränsat sig 

till endast omfatta allvarliga handlingar utan där har allt våld kriminaliserats som utövas mot 

någon närstående. Självklart är alla brott som begås i Sverige straffbara enligt 2 kap. 1 § BrB, 

men skyddsregelns rekvisit innebär i praktiken om fortsatt uppehållstillstånd ens ska kunna 
                                                
49 Prop.1999/2000:13 s 53.  
50 Burman, 2012, s 2 ff.  
51 Burman, 2012, s 2, 17 ff.  
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beviljas så ska det röra sig om fysiskt våld eller allvarliga kränkningar av kvinnans frihet eller 

frid. Detta innebär att invandrarkvinnan måste utstå viss grad av våld och tåla mer än andra 

kvinnor, i detta fall mer än svenska kvinnor för att undvika en utvisning och kunna beviljas ett 

fortsatt uppehållstillstånd.  

 

Med hänsyn till det ovan anförda anser jag därför att kravet beträffande att våldet ska ha varit 

fysiskt våld eller inneburit en allvarlig kränkning av kvinnans frihet och frid bör tas bort. 

Bestämmelsen ska omfatta alla former av våldshandlingar och alla former av kränkningar, 

allvarliga som mindre allvarliga av kvinnans frihet och frid. En vägledning till hur bestämmelsen 

kan utformas kan vara brottskonstruktionen grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB där 

alla gärningar och våldshandlingar fångas upp. Jag anser att det är av otroligt stor vikt att det inte 

finns utrymme i lagstiftningen att ställa upp krav på att kvinnan måste utså viss grad av våld för 

att kunna beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd.  

 

4.3 Rekvisitet ”inte kortvarigt sammanboende” borde tas bort   
 

Efter att kvinnan gjort det sannolikt att hon blivit utsatt för våld eller allvarliga kränkningar av 

sin partner, uppstår nästa problematik och hinder kring skyddsregeln.  Utöver våldsrekvisitet 

finns det ett krav på att sammanboendet ” inte ska ha varit helt kortvarigt ” och att det dels från 

början ska har varit ett seriöst förhållande. Syftet bakom dessa två förutsättningar, anförs i 

propositionen vara nödvändiga för att förhindra missbruk av rätten till invandring. Någon 

närmare förklaring beträffande det uppställda kravet kring att sammanboendet inte får vara 

kortvarigt ges varken i förarbeten eller praxis. Skyddsregeln innebär i praktiken att kvinnan inte 

bara måste göra sannolikt att hon blivit utsatt för viss grad av våld utan hon måste dessutom 

bo/vara i ett förhållande med sin förövare under en viss tid innan hon uppnår kravet för ”inte helt 

kortvarigt sammanboende”. Detta innebär att utländska kvinnor i väntan på ett fortsatt 

uppehållstillstånd måste tåla visst våld och hålla ut en viss tid.  Kravet kring ”inte kortvarigt 

sammanboende” anser jag är det rekvisit som framförallt är väldigt problematiskt och 

svårförenligt med syftet att skydda kvinnor och även syftet att kvinnor inte ska behöva stanna 

kvar i våldsamma relationer. Regeln ställer alltså indirekt upp ett krav på att kvinnan mer eller 

mindre måste sammanbo/vara i ett förhållande en viss tid med sin 

make/sambo/anknytningsperson som utsätter henne för våld eller andra kränkningarna, för att 

skyddsregeln ska kunna tillämpas.  
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En annan aspekt som framförts i förarbetsuttalandena beträffande prövningen, är om det förflutit 

lång tid mellan händelsen och förhållandets upphörande då kan det vara en  omständighet som 

talar för att förhållandet upphört av någon annan orsak. Detta uttalande anser jag är oerhört 

problematiskt eftersom kvinnan då genom att lämna ”för sent” efter händelsen kan ligga henne 

till last eftersom förhållandet då kan ha ansetts upphört av en annan orsak än att hon utsatts för 

våld eller andra kränkningar. Uttalandet går då emot kravet på att hon inte får lämna förhållandet 

för tidigt eftersom hon då riskerar att inte uppfylla kravet på inte helt kortvarigt sammanboende. 

Den våldsutsatta kvinnan hamnar i en svår och omöjlig situation med två förutsättningar som är 

motstridiga.   

 

Två avgöranden från UN beträffande rekvisitet inte kortvarigt sammanboende är den enda praxis 

som Migrationsverket i nuläget kan följa. Efter redogörelsen för de rättsfall som jag valt att 

använda i min uppsats, är min slutsats att Migrationsverket och Migrationsdomstolen förhåller 

sig till den praxis som finns eftersom frågan inte varit föremål för någon annan prövning av 

MIG. Jag anser att de två avgörandena om fyra respektive nio månader kan komma att bli 

problematiska då det inte finns en klar gräns för vad som ska anses som inte kortvarigt 

sammanboende. Fyra månader anses som helt kortvarigt medan nio månader inte anse som helt 

kortvarigt. Det är denna tidsaspekt som Migrationsverket och Migrationsdomstolen har att 

förhålla sig till, vilket jag anser är svårtillämpligt till att börja med eftersom det kan bli svårt att 

förutsäga utgången i de fall där skyddsregelns tidsaspekt ska bedömas. Glappet mellan fyra och 

nio månader, hur bedömer man ”inte kortvarigt sammanboende” i de fallen? 

 

Utöver att det ska ske en helhetsbedömning i varje enskilt fall är det av betydelse att det finns 

praxis beträffande dessa som jag skulle vilja kalla ”oklara” månader, men som det ser nu finns 

bara UN:s två avgöranden vilket innebär att det är Migrationsdomstolarna som får stå för 

bedömningen av rekvisitet. Jag anser att det är viktigt att belysa frågan avseende en enhetlig 

tillämplig då bedömningen av ”inte kortvarigt sammanboende” lämnats åt 

Migrationsdomstolarna runt om i landet att bedöma. Sker det en enhetlig tillämpning då 

domstolen endast har två avgöranden med helt olika tidsaspekter (fyra respektive nio månader) 

att förhålla sig till?  

 

2014 kom det en departementsserie (Ds 2014:38) avseende en kartläggning beträffande 

bedömningen av våldet och de mindre allvarliga kränkningarna i 5 kap. 16 § 3 stycket 2 UtlL, 
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som underlag för kartläggningen granskades olika beslut från Migrationsverket och domar från 

Migrationsdomstolen. Det har dock inte i dagsläget gjorts någon kartläggning kring 

bedömningen avseende tidsaspekten från Migrationsverket och Migrationsdomstolar runt om i 

Sverige.  Av de Migrationsdomstols avgöranden som jag har fått ta del av och valt att redogöra 

för i min uppsats var tidsspannet och bedömningen följande: ” kortvarigt sammanboende” enligt 

Migrationsdomstolen i de olika rättsfallen var att 1 och en halv månad upp till sex månader 

ansågs som kortvarigt sammanboende. Sedan har jag inte kunnat hitta eller fått ta del av något 

avgörande från någon Migrationsdomstol beträffande 7 till 9 månader. Gemensamt för alla 

målen som prövades enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2. UtlL var att i alla fallen hade kvinnan på 

något sätt gjort sannolikt att hon utsatts för det våld och kränkningar som hon påstått, samt att 

domstolen även i sina domskäl har anförde att den sökande gjort det sannolikt att hon blivit utsatt 

för våldshandlingarna/kränkningarna. Domstolen motiverade därefter att den sökande trots att 

hon gjort det sannolikt att hon blivit utsatt för våld och kränkningar, endast sammanbott med sin 

make/sambo/anknytningsperson X tid vilket har ansetts som ett kortvarigt sammanboende och 

därmed inte kunnat utgöra grund för fortsatt uppehållstillstånd.  Även om några av de fallen jag 

tagit upp fick beviljat permanent uppehållstillstånd på annan grund var dock kravet på ”inte 

kortvarigt sammanboendet” gemensam avslagsgrund för bedömningen i 5 kap. 16 § tredje 

stycket 2. UtlL 

 

Med bakgrund av det ovan anförda anser jag att skyddsregelns krav på att ”sammanboendet inte 

ska ha varit kortvarigt” i 5 kap. 16 § 3 stycket. 2 p. UtlL bör tas bort eftersom det bidrar till att 

kvinnor låses fast och måste stanna kvar i förhållanden där det utsätts för våld eller andra 

kränkningar. Om man i dagsläget ska dra det uppställda rekvisitet kring att sammanboendet inte 

ska ha varit kortvarigt till sin spets, innebär det enligt UtlL exempelvis att kvinnan kan uppnå 

kravet på våldshandling genom att hon tex blivit utsatt för grov misshandel men avslagsgrunden 

blir då med hänsyn till att hon endast sammanbott med sin make i tex 3 månader. Det hade varit 

intressant om det fanns ett MIG eller avgörande från Migrationsdomstolen beträffande detta 

scenario. Möjligtvis finns det utrymme att beakta alla omständigheterna och att graden av våld 

varit så allvarlig att uppehållstillstånd kan komma att aktualiseras. Men detta är endast en tanke, 

då det dagsläget finns ett krav som är utformat att kvinnan ska tåla våld under en viss tid.  

 

Jag anser att det uppställda rekvisitet i bestämmelsen inte är förenligt med syftet att skydda 

kvinnan, eftersom bestämmelsen uppställer krav som gör att hon mer eller mindre hamnar i en 

omöjlig och svår situation. Jag anser att det inte ska finnas en gräns för hur länge 
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sammanboendet ska ha varat utan att fokus ska vara på våldet som kvinnan har utsatts för. 

Tidsaspekten tycker jag är inte är relevant för bedömningen avseende fortsatt uppehållstillstånd 

utan fokus ska vara på att skydda kvinnan från det våld hon utsatts för i Sverige. Om tidskravet 

tas bort kan en möjlig konsekvens bli att beviskravet avseende att kvinnan ska göra sannolikt att 

hon utsatts för våld ändras till att hon ska styrka att våld eller kränkningar har förekommit. Detta 

i sin tur kan medföra att det då blir svårare för kvinnan att bevisa att hon utsatts för det våld eller 

kränkningar hon angett med hänsyn till den utsatta situation kvinnan befinner sig i. Med utsatt 

situation menar jag exempelvis en överhängande rädsla för utvisning eller språksvårigheter som 

gör att många kvinnor inte vågar ta kontakt med myndigheter eller göra en polisanmälan. En 

annan konsekvens av ändring beträffande bevisvärderingen skulle eventuellt vara att eftersom 

Migrationsverket är första instans, skulle detta ställa höga krav på de enskilda handläggarna att 

bedöma vad som ska anses vara styrkt för att bevisa att våld har förekommit. Idag krävs inga 

formella krav på vilken dokumentation som godtas utan ledning för bedömningen är 

polisanmälningar, läkarintyg, intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer. Mål beträffande 

vilken bevisning som då skulle komma att krävas skulle då behöva prövas av domstolen för att 

ge nya riktlinjer. Förslagsvis tycker jag dock att bevisvärderingen kring att kvinnan ska göra 

sannolikt att hon utsatts för våld ska kvarstå.  

 

 Jag anser inte heller att det ska finnas ett krav på samboendets längd då det inte heller är 

förenligt med Istanbulkonventionens artikel 59.1. Av artikeln framgår det att parterna ska ”vidta 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att brottsoffer, vars rätt 

att vistas i landet är beroende av en make, maka eller partnern, efter ansökan kan beviljas ett 

självständigt uppehålls tillstånd vid upplösning av äktenskapet eller förhållandet under särskilt 

svåra omständigheter” 52 . Vidare framgår det dessutom tydligt att ett självständigt 

uppehållstillstånd ska kunna beviljas oberoende av hur länge förhållandet varat. Jag anser att det 

är av stor vikt att det är nolltolerans avseende våld mot kvinnor och nolltolerans mot att uppställa 

krav på att förhållandet ska ha varat en viss tid för att kunna beviljas fortsatt uppehållstillstånd. 

Därmed anser jag att skyddsregelns rekvisit, ”inte kortvarigt sammanboende” inte är förenligt 

med Istanbulkonventionens artikel 59.1. Artikeln har till syfte att skydda kvinnorna från att 

stanna kvar i förhållanden där de utsätts för våld eller kränkningar medan kravet avseende ” inte 

varit ett kortvarigt sammanboende/krav på att förhållandet varat en vis tid är en förutsättning för 

att kunna beviljas fortsatt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 UtlL.  

                                                
52 Ds 2012:52 s 203. 
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4.4 Avslutande kommentarer  
Jag vill avslutningsvis i min uppsats diskutera intresset mellan syftet att motverka skenäktenskap 

och syftet att skydda kvinnorna från våld och kränkningar från deras 

make/sambo/anknytningsperson. Jag anser att det är av stor vikt att förhindra och naturligtvis 

förebygga möjligheter till skenäktenskap och därför krävs det bla en seriositetsprövning som är 

mer ingående och kan utreda uppgifter/information vid första ansökan för uppehållstillståndet. 

Att förhållandet ska anses vara seriöst från början, anser jag också är en given förutsättning.  

 

Syftet bakom den uppskjutna invandringsprövningen var att en kontroll av förhållandets 

seriositet skulle ske efter en viss tid och att detta skulle anses vara mer förmånligt för den 

sökande då dem ges en generösare prövning vid första ansökan och detta i en kombination med 

den ovillkorliga rätten att återförenas med sin familjemedlem. Prövningen vid första ansökan är 

enligt mig, i grund och botten generös, men vid prövningen avseende fortsatt uppehållstillstånd 

är inställningen från lagstiftarens sida inte lika generös då det uppställs orimligt höga och svåra 

krav. Rekvisiten i skyddsregeln motiveras med att det är en nödvändighet för att inte missbruka 

rätten till invandring. Liksom Monica Burman anför i sin artikel, så finns det en misstänksamhet 

mot kvinnorna i regelverket. 53  Enligt min mening är det en misstänksamhet som ska vändas mot 

förövarna som enligt mig är de våldsutövande männen, istället för att ansvaret och 

misstänksamheten läggs på de våldsutsatta kvinnorna. Intresset att motverka och förhindra 

skenäktenskap står högt, inte mist sagt genom att uppställa de krav som finns i skyddsregeln, 

speciellt rekvisitet ”inte helt kortvarigt sammanboende”. Dock tycks detta intresse nuläget stå 

högre än intresset att motverka och förhindra att kvinnor låses fast i våldsutsatta relationer. 

Intresset att förhindra att män sätter fruimport 54 i system tycks inte heller stå lika högt i 

förhållande till det intresse som finns för att motverka skenäktenskap. Intresset att motverka 

skenäktenskap tycks till och med vara viktigare än det generella målet att avskaffa allt våld mot 

kvinnor och vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för skydda kvinnorna 

enligt Istanbulkonventionens artikel 59.1.  

 

 

 

                                                
53 Burman, 2012, s 16 och 17.  
54 Roks rapport 2/2009 s 3. 
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