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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Migrationsdebatten tenderar idag att kretsa kring skyddsbehövande som söker asyl i 

Sverige. Det finns dock andra utsatta grupper som omfattas av migrationspolitiken vars 

behov har hamnat i skymundan under de senaste åren. En av dessa grupper är de 

människor som flyttat till Sverige för att leva i ett förhållande med någon här, men som 

sedan utsätts för våld eller kränkningar inom relationen. I denna framställning vill jag 

rikta ljuset mot dem, eftersom deras utsatthet förtjänar uppmärksamhet. 

I de flesta fall beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd när människor flyttar till 

Sverige för att ansluta sig till personer som de är i förhållande med. Det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet är beroende av att förhållandet består och kan först efter två år 

omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd.1 Systematiken skapar en risk att 

människor stannar i anknytningsförhållanden där de behandlas illa, i rädsla att annars 

förlora sitt uppehållstillstånd. Därför antogs år 2000 den s.k. skyddsregeln2 i 5 kap. 16 § 

3 st. 2 p. utlänningslagen 2005:716 (UtlL). Skyddsregeln ger dessa människor möjlighet 

till fortsatt uppehållstillstånd även om förhållandet upphört. 

Skyddsregeln innehåller olika delar (i form av rekvisit, krav och förutsättningar), vilka 

sammanfattat innebär att den sökande vid en samlad bedömning ska ha gjort det sannolikt 

att hen, eller hens barn, utsatts för övergrepp av allvarlig art i form av systematiskt våld 

eller andra allvarliga kränkningar av sin frihet eller frid vilket inte utgjorts av enstaka 

mindre våldshandlingar, vilket har lett till att hens seriösa och inte helt kortvariga 

samboförhållande med partnern upphört främst på grund av detta. 

Systemets utformning har varit föremål för kritik som framförallt har framförts av 

olika kvinnoorganisationer. Det har påståtts att skyddsregeln är dåligt utformad och inte 

fått det genomslag i verkligheten som lagstiftaren avsett.3 Ett skäl till detta kan vara att 

skyddsregeln är svår att tillämpa. Jag vill därför utreda hur förutsättningarna för enhetlig 

och ändamålsenlig tillämpning ser ut, med fokus på hur skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 

p. UtlL används av rättstillämparna i praktiken idag. 

                                                 

1 5 kap. 16 § 1 st. UtlL. 
2 Valet att kalla 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL för skyddsregeln kommer från SOU 2012:45 s. 17. 
3 I SOU 2012:45 med referenser återfinns genomgående slutsatser av detta slag, se bl.a. s. 14.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Ordalydelsen i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL och förarbetena till bestämmelsen i fråga 

innehåller en mängd rekvisit, krav och förutsättningar (härefter i huvudsak: skyddsregelns 

delar) som är öppna för tolkning. Syftet med uppsatsen är att utreda förutsättningarna för 

enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av skyddsregeln samt om det finns behov av 

förtydliganden. För att uppnå syftet ska framställningen behandla följande delfrågor: 

1. Hur ser förutsättningarna ut för enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av 5 kap. 

16 § 3 st. 2 p. UtlL sett till ordalydelsen, förarbetena och vägledande praxis?  

2. Har skyddsregeln tillämpats på ett enhetligt sätt av Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna i beslut och domar från åren 2017–2018?  

3. Finns särskilda problemområden i tillämpningen i fråga om enhetlighet och 

ändamålsenlighet som motiverar förtydliganden av hur skyddsregeln ska 

tillämpas?  

1.3 Disposition 

I uppsatsens första steg utreder jag vilka förutsättningar som getts genom utformningen 

av 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL, förarbetena och vägledande praxis för att kunna tillämpa 

skyddsregeln. Inledningsvis beskrivs bakomliggande bestämmelser och skyddsregelns 

framväxt i svensk rätt. Därefter tolkas rekvisiten i ordalydelsen tillsammans med de 

ytterligare krav och förutsättningar som framställs i förarbetena. I nästa steg analyseras 

vägledande praxis, vilket utgörs av tre beslut från Utlänningsnämnden (UN) och ett 

prejudikat av Migrationsöverdomstolen (MiÖD). 

Det andra steget utgörs av en kartläggning av migrationsdomstolarnas domar 2017–

2018 samt de överklagande besluten från Migrationsverket. Tillämpningens enhetlighet 

bedöms så långt det är möjligt, med särskilt fokus på migrationsdomstolarnas domar.  

Framställningen når sedan sitt tredje och avslutande steg, vilket består av närmare 

analyser av ett urval problemområden i tillämpningen som framkommit i kartläggningen. 

Diskussionen knyter an till förutsättningarna för skyddsregelns tillämpning som utreddes 

i uppsatsens första steg. Skyddsregelns tillämpning bedöms ur olika vinklar med fokus 

på enhetlighet och ändamålsenlighet, utifrån frågan om det finns behov av att förtydliga 

hur skyddsregeln ska tillämpas. 
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1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt 

Dispositionens tre steg illustrerar min metod. Steg ett (fastställande av gällande rätt, 

kritisk analys av förarbeten och vägledande praxis) besvarar delfråga ett, d.v.s. hur 

förutsättningarna ser ut för att tillämpa skyddsregeln. Steg två (analys av underlaget i 

kartläggningen) besvarar delfråga två, d.v.s. huruvida skyddsregeln har tillämpats på ett 

enhetligt sätt i ett antal beslut och domar från år 2017–2018. Steg tre (diskussion utifrån 

ett urval problemområden i tillämpningen) besvarar delfråga tre, d.v.s. om det finns behov 

av förtydliganden av hur skyddsregeln ska tillämpas. Genom att delfrågorna besvaras 

uppfylls det övergripande syftet. 

Mitt angreppssätt aktualiserar traditionella rättsvetenskapliga metoder. Den första är 

rättsdogmatiken, som innebär att författaren på basis av allmänt accepterade rättskällor 

fastställer gällande rätt.4 Eftersom rättsdogmatiken i första hand är en tolkningslära5 där 

utrymmet för kritisk analys är omtvistat6 kommer även den rättsanalytiska metoden 

tillämpas. Den rättsanalytiska metoden utgör en friare variant7 av den rättsdogmatiska 

metoden och lämpar sig väl för min kritiska granskning. 

Som jag tolkar doktrinen utgör rättsfallsanalys ingen egentlig egen metod8 men jag vill 

ändå särskilt betona att min framställning till stor del kommer utgöras av analys av beslut 

och domar. Migrationsverkets beslut utgör inte en traditionell rättskälla och 

migrationsdomstolarnas domar har begränsat rättskällevärde, eftersom det utgör 

underrättspraxis. Besluten och domarna kommer dock inte behandlas som underlag för 

att fastställa gällande rätt. Underlaget används istället inom ramen för att jag i enlighet 

med den rättsanalytiska metoden analyserar den praktiska tillämpningen av skyddsregeln. 

Åren 2017–2018 meddelades 18 domar från migrationsdomstolarna där skyddsregeln i 5 

kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL var aktuell. Jag har även tillgång till 17 av de 18 överklagade 

besluten från Migrationsverket. Dessa beslut och domar utgör underlaget i min 

kartläggning. 

Att inte enbart titta på migrationsdomstolarnas avgöranden utan även inkludera 

Migrationsverkets beslut anser jag vara nödvändigt eftersom tyngdpunkten för 

                                                 

4 Kleineman, J., “Rättsdogmatisk metod”, i Juridisk metodlära, 2 uppl, Nääv, M., Zamboni, M. (red), s. 26. 
5 Kleineman, s. 29 
6 Kleineman, s. 35–38. 
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl, Norstedts Juridik, 2015, s 46. 
8 Rättsfallsanalys tilldelas inget självständigt utrymme i den doktrin på området som jag hittat. 
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prövningen i utlänningsärenden ska ligga i första instans.9 De överklagade besluten som 

kommit till prövning vid migrationsdomstolarna utgör dock endast en begränsad del av 

alla beslut som fattats av Migrationsverket. Begränsningen i underlag manar till 

försiktighet i vilka slutsatser jag kan dra. En kartläggning av samtliga ärenden som 

avgjorts hos Migrationsverket 2017–2018 är inte genomförbart inom ramen för en 

examensuppsats. 

Besluts- och rättsfallsanalyserna har genomförts genom att jag under min läsning har 

fört in data i tabeller utifrån 19 variabler som är relevanta för uppsatsens syfte. Elva av 

dessa variabler utgörs av skyddsregelns delar (de rekvisit, krav och förutsättningar om 

uppställs i ordalydelsen och i förarbetena), medan resterande åtta variabler är hänförliga 

till andra relevanta omständigheter, bl.a. om det rör sig om en snabb anknytning eller inte, 

vid vilken tidpunkt en ansökan om förlängt uppehållstillstånd har lämnats in och om 

individuella hänsyn enligt MIG 2011:25 beaktas. I tabellerna färgkodas variablerna 

utifrån vilka former de förekommer i domarna och besluten, t.ex. om de endast nämns i 

en redogörelse för gällande rätt eller om en faktisk bedömning aktualiseras. 

1.4.2 Relation till tidigare rättsutredningar 

Två statliga utredningar som berör 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL har genomförts sedan 

skyddsregeln fördes in i utlänningslagen år 2000. I mitt val av angreppssätt har jag aktivt 

sökt hitta en annan vinkel på ämnet än vad som redogjorts för i utredningarna, för att 

säkerställa att min framställning inte överlappar utredningarna i väsentliga delar. 

Utredningen Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund 

av våld eller allvarlig kränkning: En kartläggning av tillämpningen utgör en kartläggning 

av Migrationsverket, migrationsdomstolarnas och MiÖD:s tillämpning av 5 kap. 16 § 3 

st. 2. p. UtlL åren 2010–2013 med visst fokus på om MIG 2011:25 ändrat tillämpningen. 

Utredningen har kartlagt tillämpningen av skyddsregeln genom att redogöra för 

Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas domar. Utredningen sökte dock 

inte kritiskt granska förutsättningarna för enhetlig och ändamålsenlig tillämpning, vilket 

gör att utredningens analys skiljer sig från min.  

Utredningen SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland bedömde 

skyddsregelns utformning och praktiska genomslag. Syftet var att kartlägga förekomsten 

av våld, hot och kränkningar och identifiera behovet av förvaltningsinsatser, vilket i första 

                                                 

9 Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden s. 153. 
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hand genomfördes genom enkätundersökningar till kvinnojourer även om ett begränsat 

antal beslut från Migrationsverket också analyserades. Även denna utredning skiljer sig 

alltså från min kartläggning. 

De båda utredningarna kommer delvis i kontakt med samma diskussionsfrågor som 

jag identifierar i min uppsats. Eftersom mitt angreppssätt skiljer sig från utredningarna så 

analyseras problematiken dock ur ett annat ljus. De mer än fem år gamla resultaten säger 

ingenting om tillämpningen idag. Vad som framkommer i utredningarna är därför av 

begränsad relevans, men kommer vid ett fåtal tillfällen refereras till som 

jämförelsematerial. 

1.5 Material 

Det finns begränsat med rättskällor som behandlar skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. 

UtlL. Förarbetena är kortfattade och det finns endast ett prejudikat från MiÖD, MIG 

2011:25, som idag är åtta år gammalt. Därutöver finns det tre vägledande beslut från UN, 

samtliga idag 19 år gamla. Ämnet har i princip inte behandlats i doktrin.10 Doktrin, 

rättsutredningar och ytterligare förarbeten kommer dock bidra till omkringliggande frågor 

(t.ex. redogörelser för andra relevanta bestämmelser i UtlL), men för att kunna analysera 

skyddsregelns tillämpning idag måste jag titta på migrationsdomstolarnas domar och 

Migrationsverkets beslut.  

Jag har begränsat min kartläggning till domar och beslut som berör 5 kap. 16 § 3 st. 2 

p. UtlL från 2017–2018 eftersom jag vill analysera tillämpningens enhetlighet och 

ändamålsenlighet idag, samt om det finns behov av förtydliganden av hur skyddsregeln 

ska tillämpas. Att titta på både år 2017 och 2018 är dock nödvändigt för att få ett 

tillräckligt underlag för analys. Jag har fått tillgång till underlaget genom databasen JP 

Rättsfallsnet-Migration, samt efter begäran om allmän handling från MiÖD. När 

materialet hämtades, den 30 januari 2019, hade inga domar meddelats år 2019 där 

skyddsregeln tillämpades. Besluten och domarna har sållats ut efter att breda sökningar 

på olika nyckelord gjorts i databasen JP Rättsfallsnet-Migration. 

 Det meddelades 18 domar åren 2017–2018 från migrationsdomstolarna där 

skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL var aktuell. Jag har även tillgång till 17 av de 18 

överklagade besluten från Migrationsverket. Två av ärendena avviker på sätt som gör att 

                                                 

10 Den begränsade doktrin som jag har identifierat redogör för vad som framkommer i förarbetena och vägledande 

praxis, men tillför i min uppfattning inte ytterligare ställningstaganden i fråga om skyddsregelns tillämpning.  
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en närmare analys mot syftet med denna uppsats inte är möjlig, eftersom 5 kap. 16 § 3 st. 

UtlL i sin helhet inte ansågs vara tillämplig.11 Skyddsregeln är på sätt och vis aktuell, men 

eftersom den avfärdats av rent processuella skäl är ärendena inte relevanta för fortsatt 

analys. 

  Både Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas avgöranden innehåller 

känslig information om enskilda vilket kräver att materialet behandlas med största 

möjliga respekt för de inblandades integritet. Materialet har inte lagrats i någon 

internetbaserad molntjänst utan endast förvarats på min dators hårddisk. 

1.6 Avgränsningar 

Min avsikt är att utreda förutsättningarna för enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av 

skyddsregeln i sin nuvarande form, vilket ytterst kan resultera i att jag ser ett behov av 

förtydliganden av hur skyddsregeln ska tillämpas. När det är möjligt värderas olika 

tolkningar gentemot skyddsregelns övergripande syfte, men mitt primära fokus ligger på 

att identifiera eventuella behov av förtydliganden – inte på att försöka besvara hur 

förtydliganden ska göras. Jag kommer inte heller föra en diskussion om att reformera 

systemet med uppskjuten invandringsprövning, tvåårsregeln och skyddsregeln. Min 

analys görs vidare inte ur enskildas perspektiv, utan utifrån rättstillämparens möjlighet 

att tillämpa skyddsregeln på ett rättssäkert sätt.12 

Lag (2016:725) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige har medfört begränsningar i anknytningsärenden. Begränsningarna medför 

sammantaget att det inte är möjligt att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till en person som fått status som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 3 a § UtlL 

och beviljats uppehållstillstånd på denna grund enligt 5 kap. 1 § UtlL. Uppsatsen tar inte 

sikte på att analysera skyddsbehövandes möjlighet till familjeåterförening och jag beaktar 

därför inte begränsningarna i min framställning, utan fokuserar på fall där prövningar mot 

skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL kunnat göras. 

                                                 

11 Beslut och dom 10, beslut och dom 13. 
12 För andra perspektiv på ämnet, se genomgående SOU 2012:45 med referenser. Exempel på vidare läsning; 

Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, har skrivit om frågan ur ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv i artikeln Immigrant Women Facing Male Partner Violence – Gender, Race 

and Power in Swedish Alien and Criminal law, feminists@law, vol 2, nr 1, 2012. Burman har även författat 
kapitel 3 i SOU 2012:45, med titeln Mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och jämställdhet – bakgrund 

och kritiska perspektiv. Även Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige har gett ut en rapport 

som heter Fruimporten fortsätter – om kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer, 2/2010. 
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 Grundläggande bestämmelser 

2.1 Uppehållstillstånd i anknytningsförhållanden 

2.1.1 Första prövningstillfället 

5 kap. 3 - 3 e §§ UtlL medger möjligheter för utlänningar att beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av ett förhållande med en referensperson, d.v.s. en person som är bosatt 

i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Enligt 5 kap. 

3 § 1 st. 1 p. UtlL ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller sambo till 

en referensperson i Sverige. Reglerna grundas på det EU-rättsliga 

familjeåterföreningsdirektivet 2003/86/EG som reglerar möjligheterna för personer som 

är lagligen bosatta i en medlemsstat att utöva rätten till familjeåterförening.13 

Uppehållstillstånd får även ges till en utlänning som har avsikt att ingå äktenskap eller 

inleda ett samboförhållande med en referensperson, om förhållandet framstår som seriöst 

och inte särskilda skäl talar mot att ett tillstånd ges, med stöd av 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. 

UtlL. Denna kategori, s.k. snabba anknytningar, omfattas inte av det EU-rättliga 

familjeåterföreningsdirektivet.14  

En förutsättning för uppehållstillstånd på grund av anknytning är enligt 5 kap. 3 b § 

UtlL att referenspersonen kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig standard för sig 

och den sökande, om det inte finns skäl att bevilja undantag enligt 5 kap. 3 c – 3 e §§ 

UtlL. Uppehållstillstånd på någon av grunderna förutsätter även att inte 5 kap. 17 – 17 b 

§ UtlL uppställer hinder för detta, t.ex. om det bedöms röra sig om ett skenförhållande. 

2.1.2 Uppskjuten invandringsprövning 

Ett uppehållstillstånd som beviljas genom 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. eller 3 a § 1 st. 1 p. UtlL 

ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, såvida inte den sökande sammanbott 

utomlands med sin make eller sambo under en längre tid eller det på annat sätt står klart 

att förhållandet är väl etablerat, vilket framgår av 5 kap. 8 § UtlL. För icke-snabba 

anknytningar, d.v.s. den kategori som omfattas av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL, ska 

uppehållstillståndet enligt 5 kap. 3 § 3 st. UtlL gälla i minst ett år. För snabba 

anknytningar, som omfattas av 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL, uppställs ingen tidsgräns.  

                                                 

13 Wikrén G., Sandesjö, H., Utlänningslagen: med kommentarer, Zeteo, Kommentar till 5 kap. 3 § UtlL 
14 Wikrén och Sandesjö, Zeteo, Kommentar till 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL.  
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 En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av 

anknytning kan inte beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på 

denna grund om inte förhållandet består, enligt 5 kap. 16 § 1 st. UtlL. Åtminstone 

ytterligare en prövning görs av Migrationsverket innan två år har gått.15 Mellan 

beslutstillfällena är uppehållstillståndet gällande förutsatt att den sökande eller 

referenspersonen inte anmäler till Migrationsverket att förhållandet har upphört, med 

följden att utlänningens uppehållstillstånd riskerar att dras in.16 Först efter att förhållandet 

har bestått i två år i Sverige kan utlänningen ges ett permanent uppehållstillstånd med 

stöd av 5 kap. 16 § 2 st. UtlL (om inte särskilda skäl föreligger), den s.k. tvåårsregeln.  

Systematiken att först bevilja tillfälliga uppehållstillstånd och låta permanenta 

uppehållstillstånd aktualiseras efter två år, kallas uppskjuten invandringsprövning. 

Uppskjuten invandringsprövning har tillämpats i Sverige sedan 1970-talet, men 

kodifierades genom 2000 års ändringar i utlänningslagen.17 I förarbetena anfördes att 

systemet med uppskjuten invandringsprövning finns för att motverka missbruk av 

möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.18 

 Skyddsregeln enligt lag och förarbeten 

3.1 Bestämmelsens bakgrund och ordalydelse 

3.1.1 Rättsläget före skyddsregelns antagande 

När ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning har beviljats är alltså 

huvudregeln att fortsatt uppehållstillstånd inte kan beviljas i de fall då 

anknytningsförhållandet har upphört, enligt 5 kap. 16 § 1 st. UtlL.  

Redan före skyddsregelns antagande år 2000 hade en möjlighet att bevilja fortsatt 

uppehållstillstånd på humanitär grund vuxit fram genom praxis, t.ex. i fall där en utländsk 

kvinna skulle tvingas återvända till ett land där hon som frånskild och ensamstående 

skulle hamna i en svår situation.19  

                                                 

15 I äldre praxis utfärdades fyra beslut om vardera sex månader (se prop. 1983/84:86 s. 65), i senare praxis två 
tillstånd om vardera ett år (se Boguslaw, J., Svensk invandringspolitik under 500 år 1512-2012, 1 uppl, 

Studentlitteratur, 2012, s. 115). 
16 MIG 2013:5. Det framkommer av avgörandet att vid bedömningen av återkallelse ska det beaktas om 

tillståndsinnehavaren utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning i anknytningsförhållandet. 
17 Boguslaw, Svensk invandringspolitik under 500 år 1512–2012, s. 118 
18 Prop. 1999/2000:43 s. 52f. 
19 Prop. 1983/84:144 s. 65. 
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Denna praxisutveckling diskuterades närmare i prop. 1983/84:144, där föredraganden 

även gjorde uttalanden i syfte att stärka möjligheten att beviljas fortsatt uppehållstillstånd 

vid brusten anknytning. Föredraganden uttalade att den uppskjutna 

invandringsprövningen kunde medföra allvarliga svårigheter för en utlänning om 

förhållandet mellan parterna försämras eller bryts före tvåårstidens utgång. 

Föredraganden menade att ”den utpressningsliknande situation som utlänningen då kan 

hamna i, liksom den risk som kvinnor i vissa fall löper att bli socialt utstötta vid en 

utvisning till hemlandet, är exempel på detta”.20   

I likhet med då framvuxen praxis menade föredraganden att i bedömningen av om 

fortsatt uppehållstillstånd ska beviljas, trots att anknytningen har brustit, borde hänsyn tas 

till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sådana omständigheter var ”främst” om 

utlänningen hade misshandlats eller annars blivit illa behandlad under sammanboendet, 

om det fanns barn i förhållandet, om sökanden riskerade att bli socialt utstött vid 

återkomsten till hemlandet eller om hen etablerat sig väl i det svenska arbetslivet.21 

Föredraganden menade att det var angeläget att undvika ”beslut som framstår som 

stötande för den allmänna rättskänslan” och att det fanns skäl att i högre grad än tidigare 

låta utlänningar få stanna i Sverige när förhållandet upphört före tvåårstidens utgång. Ju 

närmare tvåårsgränsen anknytningen brutit, desto lägre krav borde kunna ställas på 

tyngden av omständigheterna, menade föredraganden. För att fortsatt uppehållstillstånd 

skulle vara aktuellt ställdes krav på att förhållandet från början varit seriöst menat, ”i vart 

fall från sökandens sida”.22  

Föredragandens uttalanden kodifierades delvis genom att det år 1989 infördes en 

bestämmelse i utlänningslagen (dåvarande 2 kap. 4 § UtlL) som medförde möjlighet till 

uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, men det specificerades inte närmare i 

lagtexten vad dessa skäl kunde utgöras av.   

3.1.2 Motiv till skyddsregelns antagande 

I förarbetena till 2000 års ändringar av utlänningslagen, då skyddsregeln infördes, 

anfördes att systemet med uppskjuten invandringsprövning sedan länge kritiserats såväl i 

den allmänna debatten som i motioner i riksdagen. Kritiken bestod främst i att kvinnor av 

                                                 

20 Prop. 1983/84:144 s. 73f. 
21 Prop. 1983/84:144 s. 73f. 
22 Prop. 1983/84:144 s. 73f. 
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rädsla för att bli utvisade kunde känna sig tvingade att stanna kvar i förhållanden där de 

blir misshandlade eller på annat sätt behandlas illa.23  

I förarbetena hänvisades till utredningens24 genomgång av ärenden hos UN (dåvarande 

överprövningsinstans för Migrationsverkets beslut), där det framkommit att det faktum 

att den sökande utsatts för våld eller kränkningar i förhållandet beaktades i bedömningen 

av humanitära skäl,25 vilket alltså var i linje med föredragandens uttalanden i prop. 

1983/84:144.26 Enligt utredningen visade UN:s praxis att det krävdes att våldet uppnått 

en viss svårighetsgrad och att någon annan omständighet förelåg som förstärkte de 

humanitära skälen, t.ex. dokumenterade psykiska problem eller risk för social utstötning 

vid ett återvändande.27 Enligt utredningen ställdes det enligt praxis ”mycket stora krav” 

för att beviljas fortsatt uppehållstillstånd av humanitära skäl.28  

 Mot bakgrund av utredningens slutsatser uttalade den dåvarande regeringen att de 

starka skäl som fanns för att behålla ordningen med uppskjuten invandringsprövning inte 

hindrade att åtgärder vidtogs så långt det är möjligt för att förhindra systemets negativa 

konsekvenser – främst att kvinnor i rädsla för utvisning stannar i anknytningsförhållanden 

där de misshandlas eller utsätts för andra allvarliga kränkningar.29 Regeringen bedömde 

att det var angeläget – ”inte minst av rättssäkerhetsskäl” – att kodifiera de principer som 

föredraganden uttryckt i prop. 1983/84:144,30 eftersom den praxis som redovisats i 

utredningen varit mindre generös än vad som varit avsikten i föredragandes uttalanden. 

Regeringen menade att ett tydligare stöd i utlänningslagen skulle ge principerna ”en helt 

annan tyngd än tidigare” och skapa en ändring i praxis.31 Mot den bakgrunden antogs 

skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL;  

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om  

   1. den sökande har särskild anknytning till Sverige,  

   2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet den sökande, eller den sökandes 

barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid, eller 

   3. andra starka skäl talar för att den sökande ska ges fortsatt uppehållstillstånd. 

                                                 

23 Prop. 1999/2000:43 s. 24. 
24 SOU 1997:152. In specifik sidhänvisning görs. 
25 Prop. 1999/2000:43 s. 30f. 
26 Prop. 1983/84:144 s. 73. 
27 Prop. 1999/2000:43 s. 31. 
28 Prop. 1999/2000:43 s. 53.  
29 Prop. 1999/2000:43 s. 53. 
30 Prop. 1999/2000:43 s. 53. 
31 Prop. 1999/2000:43 s. 64. 
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3.1.3 Ordalydelsetolkning 

Av skyddsregelns ordalydelse kan följande rekvisit utläsas: upphört främst, våld, annan 

allvarlig kränkning, frihet, frid. Närmare definitioner av rekvisiten ges inte i lagen.32  

Innebörden av förhållande och att övergreppen ska ha förekommit i förhållandet är 

också krav som ordalydelsen ställer upp. Det kan framstå som att även dessa rekvisit ger 

utrymme för diskussion, eftersom termen ”förhållande” är bred. Eftersom skyddsregeln 

skapar en möjlighet till fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning, är det dock 

utifrån kontexten givet att det är anknytningsförhållande som avses i det här fallet, d.v.s. 

det sammanboende eller äktenskapet i Sverige som uppehållstillstånd på grund av 

anknytning beviljats för. Det måste redan vara fastslaget att ett anknytningsförhållande 

har förelegat, genom att den sökande getts uppehållstillstånd på denna grund men att 

anknytningen sedermera har brustit. 

3.2 Hur ska skyddsregeln tillämpas enligt förarbetena? 

3.2.1 Förarbetsuttalanden om skyddsregelns olika rekvisit 

Även om våld och kränkningar i anknytningsrelationer återkommande nämns i 

förarbetena till 2000 års ändringar av utlänningslagen är de faktiska förarbetena där den 

dåvarande regeringen föreslår en ny skyddsregel kortfattade.33 

Regeringen uttalar att bestämmelsen ”först och främst” ska gälla fall där utländska 

personer eller deras barn i förhållandet utsätts för fysiskt våld eller för handlingar som 

innefattar allvarliga kränkningar av deras frihet eller frid. Regeringen tycks alltså uttrycka 

att huvudregeln är fysiskt våld, men definierar inte innebörden av det. Regeringen 

uppställer dock krav på att övergreppen inte ska ha utgjorts av ”enstaka mindre 

våldshandlingar”34 respektive ”enstaka bagatellartade övergrepp” utan att det ska vara 

fråga om ”allvarliga eller upprepade övergrepp”. Annars skulle regeln ”lätt kunna 

missbrukas för att kringgå invandringsbestämmelserna”, menar regeringen.35 

Regeringen uttalar inte hur bedömningen av att förhållandet ska ha upphört främst på 

grund av övergreppen ska göras, utan konstaterar bara att omständigheterna ska ha varit 

sådana att ”det kan antas att förhållandet upphört huvudsakligen” därav.36 Mot bakgrund 

                                                 

32 Jfr 1 kap. UtlL som innehåller vissa definitioner, bl.a. ”asyl” och ”säkerhetsärenden”. 
33 Prop. 1999/2000:43, s. 54f och s. 64f. 
34 Prop. 1999/2000:43 s. 53. 
35 Prop. 1999/2000:43 s. 64. 
36 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
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av det uttalandet tolkar jag inte främst som ett rekvisit som den sökande har bevisbörda 

för, utan snarare som en förutsättning som rättstillämparen ska bedöma om den föreligger 

eller inte. Gränsdragningen mellan rekvisit och förutsättning i det här specifika fallet 

kommer jag dock behandla närmare senare. Om det har förflutit lång tid mellan 

”händelsen” (vilket får förstås syfta på påstått övergrepp) och förhållandets upphörande 

så kan det tala för att förhållandet har upphört av någon annan orsak.37  

Regeringen ger inte någon förklaring till vad annan allvarlig kränkning skulle kunna 

utgöras av. Regeringen använder dock vid flera tillfällen begreppet ”övergrepp”, vilket 

tycks innefatta båda våld och andra allvarliga kränkningar. Det får därför antas att kravet 

på ”allvarliga eller upprepade” även gäller för kränkningar. 

Inga vägledande uttalanden görs heller om innebörden av frihet eller frid. 

3.2.2 Beviskrav 

Det framgår av förarbetena att det normalt inte kan anses tillräckligt att den sökande 

uppger att omständigheterna är sådana att det finns förutsättningar att bevilja fortsatt 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln, utan att det måste finnas omständigheter 

som stöder sökandens påståenden. Det behöver dock inte vara styrkt att den sökande, eller 

hens barn, har utsatts för brott inom relationen. Istället uttalas att den sökande ska göra 

det sannolikt att övergrepp har förekommit.38 Polisanmälningar, läkarintyg eller intyg 

från sociala myndigheter och kvinnojourer bör kunna vara till ledning som stödbevisning 

och beslutsfattaren ska i varje enskilt fall bedöma om den framlagda dokumentationen 

med tillräcklig styrka talar för att våld eller allvarlig kränkning förekommit i förhållandet. 

Det ska vara möjligt att inhämta (brotts)registerutdrag om referenspersonen.39 

 Om den sökande framför påstående om att våld eller kränkningar har förekommit i 

förhållandet först i samband med ett överklagande av ett utvisningsbeslut ska den sökande 

kunna ge en rimlig förklaring till detta för att påståendet ska bedömas som trovärdigt. 

Som tidigare nämnt anför regeringen i denna del att om det har förflutit lång tid mellan 

det påstådda övergreppet och förhållandets upphörande så kan det tala för att förhållandet 

upphört av andra skäl.40 

                                                 

37 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
38 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
39 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
40 Prop. 1999/2000:43 s. 55. 
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3.2.3 Övriga krav och uttalanden i förarbetena 

Regeringen uttalar att övergreppen ska ses i sitt sammanhang, där ”hänsyn tas till under 

vilka omständigheter övergreppet ägt rum, hur allvarligt det varit och om det rört sig om 

en enstaka episod eller systematiska övergrepp samt hur länge förhållandet varat.”41 

Regeringen anför att en samlad bedömning ska göras där även andra starka skäl än 

våld eller allvarliga kränkningar måste beaktas, vilket inkluderar om sökanden riskerar 

att bli socialt utstött vid ett återvändande eller om sökanden har stark anknytning hit. 

Hänsyn bör också tas till om sökanden är allvarligt sjuk eller svårt handikappad(sic), om 

referenspersonen har avlidit samt sökandens anknytning till hemlandet och vilka 

förhållanden där som sökanden har att återvända till. Omständigheterna kan då vid en 

samlad bedömning framstå som så ömmande att uppehållstillstånd med stöd av 

skyddsregeln bör ges, trots att sökanden inte utsatts för så allvarliga kränkningar i 

förhållandet att uppehållstillstånd bör beviljas enbart med beaktande av övergreppen.42 

 Att ”kvinnan uppträtt provocerande” eller varit medveten om mannens 

våldsbenägenhet redan före förhållandet innebär inte att skyddsregeln inte kan tillämpas. 

Regeringen anför vidare att det finns risk att regeln missbrukas och uppställer därför krav 

på att förhållandet måste ha varit ”seriöst från början” och att sammanboendet inte har 

varit ”helt kortvarigt”.43 

3.3 Närmare analys av förarbetsuttalandena  

3.3.1 Hur starkt krav ställs på rättstillämparen att tillämpa skyddsregeln? 

I förarbetena och ordalydelsen används olika verb för att beskriva möjligheten för 

rättstillämparen att bevilja uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. Ordvalet är 

viktigt, eftersom det ger uttryck för hur starkt krav som ställs på rättstillämparen. 

 Av ordalydelsen i sig framgår att uppehållstillstånd får beviljas med stöd av 

skyddsregeln. Lagtexten är överordnad förarbetena i rättskällehierarkin och min 

utgångspunkt blir därför att bestämmelsen inte är absolut, vilket också framgår på ett 

ställe i förarbetena.44  I den del av förarbetena där skyddsregeln motiveras mer ingående 

anförs dock att uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln i regel ska beviljas om 

                                                 

41 Prop. 1999/2000:43 s. 64. 
42 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
43 Prop. 1999/2000:43 s. 53. 
44 Prop. 1999/2000:43 s. 64, där framgår att ”regeln är inte absolut”. 
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skyddsregelns olika delar är uppfyllda (rekvisiten, kraven och förutsättningarna i 

ordalydelsen och förarbetena).45 

 Ordvalen får och ska har olika tyngd. Det är möjligt att tolka de olika ordvalen som 

att lagstiftaren menat att uppehållstillstånd får beviljas enbart på grunden att den sökande 

gjort sannolikt att hen, eller hen barn, utsatts för övergrepp i förhållandet och att 

förhållandet upphört främst därav – d.v.s. enbart med en tillämpning av ordalydelsen – 

och att tillstånd ska ges om även de ytterligare kraven i förarbetena är uppfyllda, alltså att 

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

förhållande. Samtidigt uttalas att de sistnämnda kraven är nödvändiga.46 

 Det går inte att utläsa varför lagstiftaren använt sig av olika ordval i ordalydelsen och 

förarbetena. Utgångspunkten är som sagt att det inte finns ett absolut krav i och med att 

får används i ordalydelsen, men det ger upphov till osäkerhet att samma låga krav inte 

vidhålls genomgående i förarbetena. 

3.3.2 Risken för missbruk kontra det övergripande syftet 

Ett återkommande uttalande i förarbetena är att systemet med uppskjuten 

invandringsprövning finns för att motverka missbruk av möjligheten att beviljas 

uppehållstillstånd.47 Den dåvarande regeringens inledande uttalanden ger uttryck för att 

det var angeläget att skyddsregeln kom till enskildas användning i större utsträckning än 

innan, för att motverka negativa konsekvenser av den uppskjutna invandringsprövningen. 

Samtidigt tar regeringen vid två tillfällen upp risken att skyddsregeln kan missbrukas. 

Risken för missbruk motiverar enligt regeringen att övergreppen inte får utgöras av 

”enstaka mindre våldshandlingar” och att ”varje slag eller våldshandling eller kränkning” 

inte bör leda till uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. Det motiverar också kraven 

på att förhållandet ska ha varit ”seriöst från början” och att sammanboendet inte ska ha 

varit ”helt kortvarigt”.  

Regeringens uttalanden om risken att skyddsregeln missbrukas kontra det 

övergripande syftet att motverka att enskilda stannar i anknytningsförhållanden där de 

utsätts för övergrepp gör att jag uppfattar förarbetena som svårförenliga. Rättstillämparen 

får i uppgift att försöka balansera två helt motstående värden – missbruk av 

invandringsreglerna och hjälp till människor som utsätts för övergrepp – i en och samma 

                                                 

45 Prop. 1999/2000:43 s. 52. 
46 Som beskrivet ovan anförs att kraven är nödvändiga för att motverka missbruk av skyddsregeln, se prop. 

1999/2000:43 s. 53. 
47 Jag har berört detta i avsnitt 3.2.1 och 3.2.3. 
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regelbedömning. Det är rimligt att det uppställs begränsningar för hur generös 

rättstillämparen får vara i beviljandet av en förmån, som uppehållstillstånd är. I 

skyddsregelns fall finns det dock samtidigt begränsad information i förarbetena om hur 

bedömningen av förmånen ska göras. Rättstillämparens uppgift blir därför svår, och 

motsättningen i förarbetena riskerar att generera bifall i strid med målet att motverka 

missbruk och avslag i strid med målet att bereda enskilda en möjlighet att ta sig ur 

destruktiva anknytningsförhållanden med bibehållet uppehållstillstånd. Uttalandena 

framstår som motstridiga, vilket kunde ha avhjälpts genom uttalanden som förtydligade 

hur avvägningen mellan dessa motstående värden skulle göras.  

3.3.3 Övergreppens allvar 

Det framgår av förarbetena att det våld eller annan allvarlig kränkning som den sökande, 

eller hens barn, utsatts för måste uppnå en viss nivå av allvar för att omfattas av 

skyddsregeln. Förarbetena innehåller flera formuleringar som avser uppställa en gräns 

som övergreppen ska nå upp till. Som tidigare anfört uttalas att systemet lätt skulle kunna 

missbrukas ”om varje slag av våldshandling eller kränkning” skulle göra skyddsregeln 

tillämplig. Övergreppen ska därför inte utgöras av ”enstaka mindre våldshandlingar” eller 

”enstaka bagatellartade övergrepp”, utan det ska handla om systematiskt våld, upprepade 

eller allvarliga övergrepp.48 Hur dessa olika beskrivningar förhåller sig till varandra är 

inte givet i förarbetena. 

 Det nu sagda innebär att inte alla former av övergrepp kan leda till att fortsatt 

uppehållstillstånd kan beviljas med stöd av skyddsregeln och det är samtidigt inte 

preciserat vilka övergrepp som omfattas. Det kan t.ex. utifrån uttalandet att våldet ska ha 

varit systematiskt ifrågasättas om skyddsregeln kan tillämpas i ett fall där den sökande 

visserligen misshandlats allvarligt av referenspersonen, men endast vid ett fåtal tillfällen. 

Innebörden av ”mindre” och ”bagatellartade” framgår inte heller av förarbetena.  

Eftersom det inte ges några konkreta exempel på vad övergreppen skulle kunna utgöras 

av, lämnas rättstillämparen med den svåra uppgiften att värdera allt våld och alla 

kränkningar som åberopas. I likhet med diskussionen jag förde ovan om risken för 

missbruk kontra skyddsregelns övergripande syfte, försätts rättstillämparen även här i en 

mycket svår sits. 

                                                 

48 Prop. 1999/2000:43 s. 53f. 
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3.3.4 Värdering av muntlig utsago och stödbevisning 

Ett ytterligare problem är förarbetsuttalandet att det normalt inte är tillräckligt att den 

sökande uppger att omständigheterna är sådana att det finns förutsättningar att bevilja 

fortsatt uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln, utan att det måste finnas 

omständigheter som stöder sökandens påståenden.49 

 Den dokumentation som exemplifieras i förarbetena är som tidigare nämnt bl.a. 

polisanmälningar, läkarintyg eller intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer. Men 

vad händer när denna dokumentation i sin tur baseras på muntliga uppgifter från den 

sökandes sida? Detta tycks vara ett problem som lagstiftaren inte förutsåg. Jag kommer 

att beröra detta närmare i min analys av vilken betydelse de motstridiga förarbetena har 

haft för skyddsregelns tillämpning. 

3.3.5 Gränsdragning mellan 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. respektive 3 p. UtlL 

I förarbetena uttalas att en samlad bedömning ska göras vid tillämpning av skyddsregeln. 

Som jag läser förarbetena ger de uttryck för att den samlade bedömningen har åtminstone 

ett, men kanske två, moment.  

Det första momentet utgörs av att en samlad bedömning ska göras av skyddsregelns 

alla delar, vilket jag menar framkommer av uttalandet ”En samlad bedömning måste 

göras i varje enskilt fall”.50 Det är också vanligt att en samlad bedömning ska göras i 

förvaltningsärenden. 

Beroende på hur man tolkar förarbetena, kan den samlade bedömningen även ha ett 

andra moment. I den del av förarbetena som specifikt behandlar skyddsregeln anförs som 

tidigare nämnt att en samlad bedömning ska göras där andra starka skäl att bevilja 

uppehållstillstånd måste respektive bör beaktas, utöver de skäl som specifikt relaterar till 

övergreppen.51 Det finns omständigheter som starkt talar för att dessa skäl ska vara 

aktuella i den konkreta bedömningen av skyddsregeln. Ett av dem är att uttalandena är 

placerade i det avsnitt vars ingress föreslår att skyddsregeln ska antas. Ett annat skäl är 

regeringens diskussion kring övergreppens art och specifikt uttalandet att ”även om 

sökanden inte utsatts för så allvarliga kränkningar att uppehållstillstånd bör beviljas 

enbart på denna grund, kan ända vid en samlad bedömning omständigheterna framstå som 

så ömmande att fortsatt uppehållstillstånd bör beviljas”. Ett tredje skäl är att förarbetena 

                                                 

49 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
50 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
51 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
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återger föredragandens uttalanden i 1984 års förarbeten, där det uttalades att hänsyn ska 

tas till samtliga omständigheter, vilket enligt föredraganden – utöver övergreppen – 

”främst” innefattar om det finns barn i förhållandet, om sökanden riskerar att bli socialt 

utstött vid återkomsten till hemlandet eller om hen har hunnit bli väl etablerad i 

arbetslivet.52 Föredragandens uttalanden i 1984 års förarbeten utgör de principer som 

regeringen ansåg angelägna att kodifiera genom skyddsregeln.  

Så här långt verkar det därför som att andra starka skäl ”ska” respektive ”bör” vägas 

in, åtminstone när den sökande inte anses ha utsatts för övergrepp av sådan allvarlig art 

som omfattas av skyddsregeln (jfr citatet ovan). En mer generös läsning är dock inte 

utesluten. Det skulle innebära att lagstiftaren avsett att övriga starka skäl ska kunna 

kompensera för andra ”brister” som gör att skyddsregeln vid en strikt bedömning inte 

skulle vara tillämplig, t.ex. att sammanboendet varit helt kortvarigt. Denna tolkning får 

stöd av uttalandet ”En samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid den 

bedömningen måste självfallet liksom hittills beaktas, om det finna andra starka skäl än 

våld och allvarliga kränkningar som talar för att sökanden bör tillåtas stanna här […]”.53 

 Tolkningen kompliceras dock av att den dåvarande regeringen senare i förarbetena, i 

sina uttalanden om 5 kap. 16 § 3 st. 3 p. UtlL – d.v.s. den punkt som specifikt innebär en 

möjlighet till fortsatt uppehållstillstånd om starka skäl föreligger – hänvisar tillbaka till 

uttalandena som görs inom ramen för när skyddsregeln diskuteras.54 Frågan som 

uppkommer är; ska övriga starka skäl vägas in i bedömningen av skyddsregeln (p. 2), 

eller ska sådana starka skäl bedömas separat mot p. 3?  

Gränsdragningsproblematiken är komplicerad, men kan enligt min bedömning ha stor 

betydelse i den enskilda prövningen. Om förarbetena ska förstås som att starka skäl, t.ex. 

risk för social utstötning, sökandens hälsotillstånd, anknytning till Sverige m.m., aktivt 

ska vägas in i bedömningen av om skyddsregeln är tillämplig ges den sökande större 

chans till uppehållstillstånd på denna grund. Om lagstiftaren istället avsett att dessa skäl 

inte ska beaktas i bedömningen av skyddsregeln, utan istället aktualiseras separat i en 

prövning mot p. 3, åtnjuter inte den sökande lika stor chans till uppehållstillstånd med 

stöd av skyddsregeln (p. 2). Det är oklart om föredraganden menar att omständigheterna 

som beaktas i prövningen av skyddsregeln (p. 2) ska läggas in prövningen mot p. 3.  

                                                 

52 Prop. 1999/2000:43 s. 53, med hänvisning till prop. 1983/84:144 s. 73. 
53 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
54 Prop. 1999/2000:43 s. 65. 
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Sammanfattningsvis menar jag att förarbetena sannolikt ger uttryck för att starka skäl 

som omfattas av p. 3 ska vägas in i bedömningen av om skyddsregeln (p. 2) är tillämplig, 

åtminstone i fall där diskussionsfrågan är att den sökande inte har utsatts för övergrepp 

av sådan allvarlig art som omfattas av skyddsregeln. Det finns dock inget givet svar 

eftersom gränsen mellan de två punkterna i 5 kap. 16 § 3 st. UtlL är oklar i förarbetena. 

3.4 Sammanfattande reflektioner 

Utöver rekvisiten i ordalydelsen tillför förarbetena delar till skyddsregeln, i form av 

kraven att förhållandet varit seriöst från början och inte helt kortvarigt respektive 

förutsättningarna att övergreppen ska ha varit av allvarlig art, vilket innefattar allvarliga 

eller upprepade övergrepp. Våldet ska ha varit systematiskt och inte utgjorts av enstaka 

mindre våldshandlingar. Det framförs också att en rättstillämparen ska göra en samlad 

bedömning.  

Det ges begränsad ledning i förarbetena om hur skyddsregelns olika delar ska tillämpas 

och uttalandena är i flera delar motstridiga. Det kan vara så att lagstiftaren avsiktligt 

lämnat tolkningsutrymme i syfte att låta rättstillämparen göra förtydliganden. Nästa steg 

blir därför att se hur skyddsregeln tillämpats i vägledande praxis. 

 Vägledande praxis 

4.1 Utlänningsnämndens beslut 

Det finns tre relevanta beslut55 från UN, som fram till instansordningens omvandling år 

2006 var den enda överinstans som prövade Migrationsverkets beslut. UN:s beslut ska 

utgöra vägledande praxis56 men verkar i praktiken ha fått begränsat genomslag. De 

omnämns inte57 i de två utredningar som genomförts efter skyddsregelns antagande, SOU 

2012:45 och Ds 2014:38, eller av MiÖD i MIG 2011:25. Samtliga avgöranden är från år 

2000, d.v.s. 19 år gamla. Besluten innehåller dock flera relevanta ställningstaganden. 

 I det första beslutet, UN 390–00, anser UN vid en sammantagen bedömning att den 

sökande gjort sannolikt att hen utsatts för övergrepp som omfattas av skyddsregeln. Den 

                                                 

55 Wikrén och Sandesjö, Zeteo, Kommentar till 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL. 
56 Wikrén och Sandesjö, Zeteo, Kommentar till 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL. 
57 I SOU 2012:45 förekommer ett av UN:s beslut i ett utdrag från ett beslut av Migrationsverket. I praktiken är 

det alltså Migrationsverket som hänvisar till UN, inte utredningen.  
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sökandes tidigare make hade dömts för ringa misshandel mot den sökande, men den 

sökande hade hela tiden vidhållit att maken hade utsatt hen för bl.a. våldtäkter, misshandel 

och olaga hot. UN beaktar att hen stått fast vid detta under ”pressande förhör” hos både 

polisen och tingsrätten. Även att maken suttit häktad tas i beaktning. UN anser vidare att 

det framstår som rimligt att förhållandet upphört främst därav, eftersom det inte föreligger 

”någon särskild omständighet som motsäger en sådan slutsats” och den sökande har 

lämnat sin make i nära anslutning till övergreppen. UN bedömer därefter om 

sammanboendet varit att anse som helt kortvarigt. UN noterar att det saknas vägledande 

uttalanden i förarbetena, men bedömer att cirka fyra månaders sammanboende är att anse 

som helt kortvarigt, vilket gör att skyddsregeln inte är tillämplig i sökandens fall. 

 I det andra beslutet, UN 391–00, anser UN att den sökande inte förmått göra sannolikt 

att hen utsatt för fysisk misshandel av hens dåvarande make. I den bedömningen beaktas 

särskilt att sökanden återtagit sin polisanmälan mot maken dagen efter att den gjorts och 

att det saknades dokumentation till stöd för uppgifterna. UN ifrågasätter dock inte att den 

sökande utsatts för trakasserier och allmän förnedrande behandling av maken, men att 

dessa (i domskälen ospecificerade) trakasserier inte utgör sådan allvarlig kränkning som 

avses i skyddsregeln. Även i detta fall avslås sökandes yrkande om uppehållstillstånd med 

stöd av skyddsregeln. 

 I det tredje beslutet, UN 418–00, anser UN att det får anses sannolikt att den sökande 

behandlats illa av hens dåvarande make och att förhållandet upphört främst på grund av 

makens beteende. Sammanboendet på nio månader bedöms ha varit kortvarigt, men inte 

”helt kortvarigt”. Att sökande hört av sig till polis och kvinnojour är omständigheter som 

talar för att hen utsatts för ”någon form av allvarliga kränkning”, men det anses ändå 

”tveksamt” att övergreppens art varit sådan som omfattas av skyddsregeln.  

4.1.1 Analys av besluten 

Det är intressant att UN i både UN 391–00 och UN 418–00 drar slutsatsen att de 

trakasserier, våld eller kränkningar som den sökande utsatts för inte uppnår det allvar som 

avses i skyddsregeln. I båda fallen har sökande även åberopat övriga starka skäl att få 

stanna i Sverige, framförallt risk för social utstötning i hemlandet. Jag har i avsnitt 3.3.5 

diskuterat att det inte är givet i förarbetena om lagstiftaren avsett att dessa skäl ska beaktas 

i bedömningen av skyddsregeln, men att jag menar att det finns omständigheter som starkt 

talar för det – åtminstone i fall där det brister i övergreppens allvar.  
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I UN 391–00 väljer UN att bedöma dessa skäl separat mot 5 kap. 16 § 3 st. 3 p. UtlL 

(starka skäl) istället för att inkludera dem i prövning mot 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL 

(skyddsregeln). UN ger även uttryck för sin tolkning att detta är lagstiftarens avsikt, 

genom hänvisning till den del av förarbetena som är svårtolkade.58 UN väger dock in att 

sökande anses ha blivit illa behandlad och bedömer detta gemensamt med övriga starka 

skäl att bevilja sökande fortsatt uppehållstillstånd, inklusive risken för social utstötning 

och att sökandes fysiska och psykiska hälsa är dålig. Sökande beviljas därför permanent 

uppehållstillstånd med stöd av idag motsvarande 5 kap. 16 § 3 st. 3 p. UtlL (starka skäl). 

I UN 418–00 dras ingen skarp gräns mellan p. 2 och p. 3, utan UN låter bedömningen 

av skyddsregeln övergå till en gemensam bedömning med beaktande av starka skäl. 

Uppehållstillstånd ges även här med stöd av p. 3.  

I det sista beslutet, UN 390–00, etablerar UN att fyra månader får anses utgöra ett helt 

kortvarigt sammanboende, vilket innebär att UN skapar vägledande tolkning i hur denna 

del av skyddsregeln ska bedömas. I frågan om gränsdragningsproblematiken mellan p. 2 

och p. 3, gör dock UN ett ännu mer intressant ställningstagande. UN delar upp prövningen 

mot de två punkterna, och i sin bedömning mot p. 3 innefattar UN en längre diskussion 

kring övergreppen (i likhet med de andra besluten). UN beaktar de ”mycket allvarliga” 

kränkningar som den sökande anses ha utsatts för och bedömer att sökande riskerar att 

utsättas för trakasserier vid ett återvändande till hemlandet. UN beviljar i målet sökande 

uppehållstillstånd med stöd av p. 3 i beaktande av de övergrepp som sökande utsatts för 

och låter alltså detta kompensera för att sammanboendet varit ”helt kortvarigt”.  

UN:s praxis visar att skyddsregeln och övriga starka skäl har bedömts gemensamt, 

vilket i samtliga ärenden lett till att uppehållstillstånd beviljats med stöd av 5 kap. 16 § 3 

st. 3 p. UtlL. I två ärenden har en skarp gränsdragning gjort, men övergreppen har ändå 

beaktats i p. 3. I ett ärende har ingen gränsdragning gjorts utan bedömningarna görs 

gemensamt. UN har också låtit den samlade bedömningen väga upp inte enbart för 

övergreppens allvar, utan även för kravet på att sammanboendet inte ska ha varit ”helt 

kortvarigt”. 

UN:s tolkning av förarbetena innebär alltså att de uttalanden som är placerade i den 

del av förarbetena där skyddsregel diskuteras, i själva verket utgör motiv till 5 kap. 16 § 

                                                 

58 Som tidigare nämnt diskuteras p. 3 med en referens tillbaka till skyddsregelns förarbeten, se prop. 

1999/2000:43 s. 65. 



 21 

2 st. 3 p. UtlL. Om denna tolkning är korrekt, ska övergreppen, i likhet med UN:s praxis 

vägas in i en samlad bedömning mot p. 3. 

4.2 Praxis från MiÖD 

4.2.1 Inledning 

Det finns bara en dom från MiÖD där skyddsregeln har kommit till prövning, MIG 

2011:25. I kommande analys ska särskilt fokus läggas på hur MiÖD har hanterat de olika 

prövningarna av skyddsregelns samtliga delar. 

Målet rör A, från Somalia, som i två omgångar beviljades uppehållstillstånd med stöd 

av anknytning till hens dåvarande make för tiden april 2006-september 2008. I juli 2008 

ansökte A om ytterligare förlängning av uppehållstillståndet, innan hen i november 2008 

självmant meddelade Migrationsverket att äktenskapet hade upphört och att hen hade 

utsatts för våld i relationen. I januari 2009 blev äktenskapsskillnaden klar mellan parterna 

och i maj 2009 lämnade A in en polisanmälan rörande de övergrepp hen menade sig ha 

utsatts för av sin ex-make. Frågan om skyddsregeln var tillämplig i A:s fall aktualiserades. 

A:s ansökan om uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln avslogs av både 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Stockholm. 

A anförde inför MiÖD att ex-maken utsatt hen för fysisk misshandel, låst in hen i sitt 

hem, kontrollerat hen så att hen bröts ner psykiskt och hotat att hen skulle utvisas om hen 

berättade om misshandeln. Som stödbevisning åberopade sökande bl.a. polisanmälan mot 

ex-maken, polisförhör med A:s lärare och intyg från socialtjänsten som visade att A 

placerats i ett skyddat boende. Av utdrag ur belastningsregistret, som MiÖD hämtar ex 

officio, framgick att ex-maken belagts med kontakt- och besöksförbud. 

4.2.2 MiÖD:s bedömning 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Stockholm avslog A:s yrkande om 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln på flera olika grunder. Underinstanserna 

fokuserade bl.a. på att A inte hade berättat om övergreppen i de kontakter med 

Migrationsverket som ägt rum medan anknytningsförhållandet pågick och att ex-maken 

inte dömts för något brott mot A och inte heller var föremål för en förundersökning. 

 MiÖD bedömer underinstanserna skäl för avslag i ljuset av A:s individuella 

förhållanden och förutsättningar (jag återkommer till dessa uttalanden). MiÖD anser bl.a. 

att det inte är rimligt att förvänta sig att A skulle ha berättat för Migrationsverket om 
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övergreppen, när det var A:s dåvarande make som tolkade samtalen. Att A dröjt med att 

polisanmäla ex-maken anses också vara rimligt, mot bakgrund av att hen haft begränsad 

kontakt med omvärlden under sitt äktenskap och A:s förklaring att hen kommer från en 

mansdominerad kultur i Somalia där övergrepp normalt inte leder till lagföring. MiÖD 

anser att A har gjort sannolikt att hen utsatts för övergrepp i förhållandet och att det har 

varit den främsta anledningen till att förhållandet upphört. MiÖD beaktar bl.a. att A 

placerats i skyddat boende av stadsdelsförvaltningen flera månader innan 

Migrationsverket fick kännedom om övergreppen, att ex-maken belagts med kontakt- och 

besöksförbud och att A:s lärare vittnat om skador på hen. A beviljas därför fortsatt 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln, vilket med hänsyn till att hen vistats i 

Sverige i mer än fem år innebär permanent uppehållstillstånd. 

4.2.3 Analys av MIG 2011:25 

4.2.3.1 Systematik 

MiÖD bedömer först de tre primära omständigheterna som underinstanserna använt till 

stöd för att avslå A:s ansökan om uppehållstillstånd; att hen inte berättade om 

övergreppen vid kontakterna med Migrationsverket under tiden förhållandet bestod, att 

hen polisanmälde ex-maken först flera månader efter relationens upphörande och att hens 

polisanmälan sedermera lades ner. Först efter att dessa omständigheter behandlats, gör 

domstolen en närmare bedömning av om A gjort sannolikt att hen utsatts för övergrepp 

av den art som avses i skyddsregeln. Det sista MiÖD gör är att utan närmare bedömning 

konstatera att övriga förutsättningar är uppfyllda. 

4.2.3.2 Hantering av skyddsregelns delar 

Den behandling som A uppgett i polisförhören att hen utsatts för innebär enligt MiÖD att 

hen utsatts för våld och annan allvarlig kränkning i den mening och omfattning som avses 

i skyddsregeln. Någon distinktion mellan våld eller kränkning görs alltså inte i 

bedömningen av A:s uppgifter. MiÖD gör inte heller någon självständig bedömning av 

frihet eller frid eller några uttalanden därtill inom ramen för gällande rätt. Istället verkar 

frihet och frid innefattas i bedömningen av våld eller annan allvarlig kränkning.  

I sin beskrivning av gällande rätt inkluderar MiÖD förarbetsuttalandena om att 

sökande ska göra sannolikt att hen utsatts för övergrepp av allvarlig art och frågan om 

övergreppen har innefattat systematiskt våld eller utgjorts av enstaka mindre 

våldshandlingar. Inget av dessa uttalanden återkommer dock i den konkreta 

bedömningen i A:s fall. 
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MiÖD konstaterar att det kan antas att förhållandet upphört främst på grund av 

övergreppen, att sammanboendet inte anses ha varit helt kortvarigt (cirka två år och fyra 

månader) och att det inte finns skäl att betvivla att förhållandet varit seriöst från början. 

Inga närmare bedömningar av dessa delar redovisas. 

4.2.4 Övriga uttalanden av relevans 

Det som MiÖD framförallt tillför genom MIG 2011:25 är att domstolen slår fast att 

rättstillämparen särskilt ska beakta de svårigheter som kan föreligga för personer som 

utsatts för våld i nära relationer att vända sig till polis och andra institutioner eller att 

överhuvudtaget söka hjälp och berätta om sin situation för omgivningen. I detta 

sammanhang bör enligt MiÖD hänsyn också tas till sökandens individuella bakgrund och 

förutsättningar. Det framgår av MiÖD:s utförliga redogörelse för hur A:s situation i 

Sverige varit och förhållandena i Somalia att stor vikt läggs vid hens individuella 

situation. MiÖD:s uttalanden har ingen motsvarande skrivning i förarbetena. 

I förarbetena anförs att det inte behöver vara styrkt att brott har förekommit mot den 

sökande.59 MiÖD utvecklar detta genom att konstatera att det inte kan krävas att åtal 

väckts mot den uppgivne gärningsmannen eller att en fällande dom meddelats mot denne. 

I förarbetena anförs även att det måste finnas omständigheter som stöder sökandens 

påståenden om att övergrepp har förekommit och att sökandes uppgifter normalt inte är 

tillräckligt.60 MiÖD slår emellertid fast att det normalt bör finnas omständigheter som 

stöder sökandes påståenden om våld eller annan allvarlig kränkning, vilket kan ses som 

ett mindre strängt uppställt krav än i förarbetena. 

Det ska enligt MiÖD göras antagligt att övergreppen är den främsta anledningen till 

att relationen har upphört, vilket väcker frågan om detta kan ses som att 

förarbetsuttalandet ”kan antas” görs om till ett beviskrav i form av ”göras antagligt”. 

4.2.5 Är ”främst” något som den sökande har bevisbördan för enligt MiÖD? 

Det framgår av skyddsregelns ordalydelse att förhållandet ska ha upphört främst på grund 

av att utlänningen har utsatts för våld eller andra allvarliga kränkningar av sin frihet eller 

frid i förhållandet. Som redogjorts för i avsnitt 3.2.1. uttalas i förarbetena att främst 

uppfylls genom att det utifrån omständigheterna ska kunna antas att förhållandet upphört 

huvudsakligen därav.  

                                                 

59 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
60 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
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MiÖD tycks ha svårt att bedöma hur kan antas ska prövas. Domstolen skriver vid flera 

tillfällen att beviskravet sannolikt ska tillämpas i förhållande till att den sökande utsatts 

för övergrepp i förhållandet (vilket har stöd i förarbetena) men också att den sökande ska 

göra det antagligt att förhållandet upphört främst till följd av övergreppen. Kan antas har 

omformulerats till göra antagligt. Etablerar MiÖD här ett beviskrav? 

Den sökande har visserligen bevisbördan för grunden för uppehållstillstånd och det 

finns inte en uppenbar gräns mellan att behandla kan antas som ett beviskrav eller något 

annat, förslagsvis en förutsättning eller tolkningsdata för rekvisitet främst. Jag vill dock 

försöka tydliggöra hur det enligt min uppfattning kan finnas en skillnad. 

Ett beviskrav anser jag ålägger den enskilda större ansvar än om det rör sig om en 

förutsättning. Som beviskrav kan det förväntas av den sökande att lägga energi på att 

genom specifikt framlagd argumentation och bevisning göra det antagligt att det finns 

samband mellan förhållandets upphörande och övergreppen, genom att t.ex. anföra att 

hen ansökte om äktenskapsskillnad i nära anslutning till att hen sökte läkarvård för 

misshandelsskador. Om det istället är att se som tolkningsdata eller förutsättning, är det 

enligt min mening mer en fråga om hur domstolen värderar vad som har framkommit rent 

allmänt, där domstolen bör kunna dra slutsatsen att det kan antas att förhållandet har 

upphört på grund av övergreppen utan att den sökande specifikt argumenterat för 

sambandet, genom att domstolen på eget initiativ beaktar t.ex. övergreppens art och 

tidsmässigt samband. 

Ett förvirrande moment är MiÖD:s faktiska bedömning av kan antas. Domstolen 

konstaterar nämligen bara att ”[n]är det gäller frågan om relationen upphört främst på 

grund av övergreppen kan det enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning antas att så 

har varit fallet”. Två saker ska noteras härtill, dels att sökande överhuvudtaget inte har 

påstått att det finns samband mellan våldet och uppbrottet och inte har framlagt någon 

särskild bevisning inriktad på att visa det, dels att MiÖD inte utvecklar varför det kan 

antas att förhållandet upphört främst på grund av övergreppen. Det framstår därför som 

att MiÖD till slut trots allt behandlar kan antas som tolkningsdata för främst och inte som 

ett beviskrav. Det hade dock varit önskvärt om domstolen hade utvecklat sin bedömning. 

Med hänsyn till diskrepansen mellan domstolens uttalanden att den sökande ska göra 

det antagligt att förhållandet upphört främst på grund av övergreppen och domstolens 

faktiska prövning i frågan, går det inte att dra någon säker slutsats om huruvida MiÖD 

ser kan antas som ett beviskrav eller som något annat.  
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4.3 Sammanfattande reflektioner 

Genom den vägledande praxis som finns har rättstillämparen getts förbättrade 

förutsättningar att tillämpa skyddsregeln. Visserligen har flera av skyddsregelns delar 

lämnats utan närmare bedömningar, men genom UN 390–00 etablerades att fyra 

månaders sammanboende får anses vara helt kortvarigt. UN:s samtliga beslut berör 

gränsdragningsproblematiken mellan 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. och 3 p. UtlL, och även om 

tillämpningen inte är helt entydig i besluten har rättstillämparen genom dessa tre bifall 

fått ledning i vikten av att övergreppen och övriga starka skäl bedöms gemensamt. 

MiÖD har i MIG 2011:25 etablerat en systematik där skälen för avslag prövas först, 

vilket avviker från hur UN gjorde i de äldre avgörandena. MiÖD uttalar att 

rättstillämparen i sin bedömning av skyddsregeln särskilt ska beakta de svårigheter som 

kan föreligga för personer som utsatts för våld i nära relationer att vända sig till polis och 

andra institutioner eller att överhuvudtaget söka hjälp och berätta om sin situation för 

omgivningen. I den bedömningen bör hänsyn tas till sökandens individuella bakgrund 

och förutsättningar, anser MiÖD. Dessa uttalanden är enligt min uppfattning det 

viktigaste som domen tillför, vilket i huvudsak är samma slutsats av domens betydelse 

som dras även i Ds 2014:38.61 I sin konkreta bedömning fäster också MiÖD stor vikt vid 

sökandens individuellas situation och listar där en rad omständigheter av betydelse, vilket 

ger underinstanserna goda möjligheter att beakta individuella hänsyn i sina avgöranden. 

Vissa av MiÖD:s uttalanden i MIG 2011:25 bidrar dock inte till att förutsättningarna 

för enhetlig och ändamålsenlig tillämpning förbättras. MiÖD:s behandling av 

förarbetsuttalandet att det ska kunna antas att förhållandet upphört främst på grund av 

övergreppen väcker frågan om detta utgör ett beviskrav eller inte. Att det enligt MiÖD 

normalt bör finnas omständigheter till stöd för sökandes muntliga uppgifter om övergrepp 

kan tolkas som ett sänkt krav, jämfört med förarbetsuttalandet att det måste finnas sådana 

omständigheter då sökandes uppgifter normalt inte kan anses vara tillräckligt. 

                                                 

61 Ds 2014:38, s. 23 och 75. 
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 Skyddsregelns tillämpning 2017–2018 

5.1 Inledning 

Mot bakgrund av att rättskälleunderlaget i viss utsträckning är bristfälligt och 

motsägelsefullt, men i andra delar medger förbättrade möjligheter att tillämpa 

skyddsregeln, blir nästa fråga hur tillämpningen av skyddsregeln faktiskt ser ut idag.   

Som jag redovisade i min metod har jag studerat en mängd beslut från 

Migrationsverket och domar från migrationsdomstolarna från åren 2017–2018. Mitt 

primära fokus är hur migrationsdomstolarna har hanterat skyddsregeln eftersom jag har 

tillgång till samtliga relevanta domar, men endast ett begränsat urval beslut.  

Innan jag närmare redogör för hur migrationsdomstolarna har tillämpat skyddsregeln 

vill jag dock säga något om Migrationsverkets tillämpning, sett till de överklagade 

besluten. Syftet är både att visa hur grunden sett ut för migrationsdomstolarna att bygga 

vidare på med nya bedömningar och att identifiera potentiella problemområden.  

5.2 Migrationsverkets tillämpning  

5.2.1 Hur ser systematiken ut? 

Kartläggningen omfattar 15 beslut från Migrationsverket från åren 2017–2018. I de flesta 

fall där Migrationsverket bedömer skyddsregeln väljer myndigheten att inleda med att 

bedöma skäl till varför uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln inte ska beviljas, t.ex. 

att förhållandet inte anses ha varit seriöst från början62 eller att sammanboendet bedöms 

ha varit helt kortvarigt.63 Om något av dessa krav inte uppfylls stannar Migrationsverket 

där och avslår. Det leder till att myndigheten ofta inte kommer in i bedömningen av om 

sökande gjort sannolikt att hen, eller hens barn, utsatts för våld eller andra allvarliga 

kränkningar och att förhållandet upphört främst av dessa skäl. Systematiken är alltså 

densamma som MiÖD etablerade i MIG 2011:25, där MiÖD dock fick tillfälle att gå 

närmare in på efterföljande bedömningar efter att ha kommit fram till att ingen av 

avslagsgrunderna som bedömdes inledningsvis utgjorde skäl att avslå sökandes yrkande. 

                                                 

62 Beslut 2. 
63 Beslut 9. 
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5.2.1.1 En översiktlig redogörelse för vad som innefattas i bedömningarna 

Som jag redovisade i avsnitt 1.4.1 utgör skyddsregelns delar elva av variablerna i min 

tabell, där jag har samlat data utifrån Migrationsverkets beslut.64 I 13 av 15 beslut 

förekommer fler än fem av skyddsregelns delar, vilket ofta beror på att Migrationsverket 

inkluderar en redogörelse för gällande rätt där utdrag ur förarbetena redovisas.  

Det finns inget beslut där alla skyddsregelns delar förekommer, men i fyra beslut 

omnämns allt förutom att en samlad bedömning ska göras.65 I inget av dessa beslut har 

dock samtliga bedömningar gjorts av Migrationsverket. I det fall som kommer närmast 

har Migrationsverket gjort konkreta bedömningar av övergrepp av allvarlig art, våld, 

systematiskt, enstaka mindre våldshandlingar och seriöst från början, men inte gjort 

några närmare bedömningar av sannolikt, annan allvarlig kränkning, frihet och frid även 

om delarna förekommer i beslutsskälen. Att sammanboendet inte får ha varit helt 

kortvarigt förekommer endast i redogörelsen för gällande rätt.66 

Den del av skyddsregeln som förekommer mest sällan är att övergreppen ska ha varit 

av allvarlig art. Det görs faktiska bedömningar av detta i två fall67 och det omnämns i 

redogörelsen för gällande rätt i tre andra fall (samtliga från samma geografiska enhet hos 

Migrationsverket).68 Kraven i förarbetena på att förhållandet ska ha varit seriöst från 

början och att sammanboendet inte får ha varit helt kortvarigt är de enda delar av 

skyddsregeln som i några av Migrationsverkets beslut godtas utan att närmare 

bedömningar görs. 

Redogörelsen ovan illustrerar att även om Migrationsverket i majoriteten av fallen tar 

upp många av skyddsregelns delar i beskrivning av gällande rätt kommer inte alla delar 

till prövning, vilket främst beror på systematiken att avsluta bedömningen när skäl att 

avslå sökandes yrkande har blivit aktuellt.  

5.2.2 Allmän analys av Migrationsverkets beslut 

Trots att Migrationsverket i de flesta fall stannar vid en grund för avslag tidigt i sina 

beslutsskäl, är min allmänna uppfattning utifrån det som bedöms att tillämpningen av 

skyddsregeln är spretig. Samtliga beslut i kartläggningen är avslagsbeslut i och med att 

de utgör överklagade beslut, men hur själva avslagsbedömningarna görs skiljer sig. 

                                                 

64 I min redogörelse för migrationsdomstolarnas hantering i kommande avsnitt 5.2.3 ställs delarna upp. 
65 Beslut 3, 4, 5 och 12. 
66 Beslut 12. 
67 Beslut 12 och beslut 18. 
68 Beslut 3, 4 och 5. 
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I vissa fall ges längre beslutsmotiveringar och i andra inte, utan att det framgår vad 

anledningen till det är. Exempel på detta är att sökande i ett fall först mer än två år efter 

att det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut framfört att hen utsatts för allvarliga 

kränkningar i relationen.69 Trots att övergreppens art inte specificeras och ingen 

stödbevisning åberopas, gör Migrationsverket ett försök till en närmare prövning mot 

skyddsregeln där skälen för avslag tydligt förklaras. Det kan jämföras med ett annat 

ärende70 där Migrationsverket inte ger någon motivering till avslaget alls, trots att 

sökanden detaljerat beskrivit de påstådda övergreppen och åberopat stödbevisning i form 

av polisanmälan och beslut om kontaktförbud. Efter överklagande gjorde 

Migrationsdomstolen i Luleå en grundlig bedömning av samma bevisning som åberopats 

inför Migrationsverket och beviljade sökande permanent uppehållstillstånd med stöd av 

skyddsregeln. Det visar att sökandens framlagda utredning inför Migrationsverket inte 

varit så bristfällig att det var motiverat att helt avfärda den.  

Ibland anför Migrationsverket i princip ingenting om vad som krävs för att 

skyddsregeln ska vara tillämplig71 medan myndigheten i andra fall ger utförliga referenser 

till prop. 1983/84:144, prop. 1999/2000:43 och MIG 2011:25.72 I något fall hänvisas till 

en lagkommentar.73 Den varierande längden på beslutsskälen och olika mängd referenser 

till rättskällorna antyder att Migrationsverket inte ger skyddsregeln lika mycket utrymme 

i alla ärenden, utan uppenbar anledning.74 

Det förekommer också fall där Migrationsverket har hanterat skyddsregelns olika delar 

på ett till synes felaktigt sätt. I ett fall75 konstateras att den sökande inte ”gjort sannolikt” 

att förhållandet upphört främst på grund av de påstådda övergreppen, trots att kravet enligt 

förarbetena är att det ska kunna ”antas” att förhållandet upphört främst av detta skäl.76 

Huruvida det ens är ett beviskrav som den sökande har bevisbörda för verkar även 

Migrationsverket ha svårt att bedöma (jämför min diskussion i avsnitt 4.2.5 om MiÖD:s 

hantering i MIG 2011:25). I ett annat exempel77 avslår Migrationsverket ansökan med 

slutsatsen att den sökande inte gjort sannolikt att hen utsatts för ”allvarliga kränkningar 

                                                 

69 Beslut 13. 
70 Beslut 3. 
71 Beslut 2, 7 och 11. 
72 Se t.ex. beslut 12, där Migrationsverkets konkreta domskäl dock är kortfattade och har ett märkligt fokus på 
att sökande gått tillbaka till sin påstått våldsamma exmake efter att ha bott på skyddat boende i olika omgångar.  
73 I beslut 13 hänvisas till en lagkommentar till utlänningslagen. Den information som föranleder referensen finns 

i förarbetena. 
74 Samma iakttagelser gjordes i kartläggningen Ds 2014:38, se s. 77. 
75 Beslut 12. 
76 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
77 Beslut 3. 
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och våld i den utsträckning som avses i skyddsregeln.” Prepositionen och är i det här 

sammanhanget märklig, med tanke på att våld respektive kränkningar är alternativa – inte 

kumulativa – rekvisit. I ett tredje fall talas det om att sökanden ska göra ”troligt” att hen 

utsatts för övergrepp78, trots att beviskravet enligt förarbetena alltså är ”sannolikt”. 

5.2.3 Sammanfattning och slutsatser 

Migrationsverket följer för det mesta systematiken från MIG 2011:25 där skälen för 

avslag prövas först. Tillämpningen är enhetlig på så vis att systematiken i de flesta fall 

ser likadan ut, men besluten är samtidigt svåra att jämföra eftersom många av 

skyddsregelns delar endast kommer till prövning i ett fåtal fall.  

Utifrån det som har bedömts uppfattar jag Migrationsverkets tillämpning som spretig, 

framförallt eftersom regeln ges olika mycket utrymme i bedömningarna utan att det 

framgår vad skälen till det är. Det framgår också att hanteringen stundtals framstår som 

inkorrekt. 

Det är dock viktigt att återigen poängtera att de beslut som omfattas av kartläggningen 

endast utgör en begränsad del av alla beslut som Migrationsverket fattat åren 2017–2018. 

Det går därför inte att dra några säkra slutsatser om hur tillämpningen ser ut rent allmänt. 

Det kan vara så att dessa beslut överklagats just eftersom skyddsregeln i många fall har 

tillämpats på sätt som går att ifrågasätta, och att tillämpningen hos Migrationsverket i 

övrigt ser mer enhetlig ut. Det återstår nu att se hur migrationsdomstolarna har behandlat 

ärendena efter att besluten överklagats. 

5.3 Migrationsdomstolarnas tillämpning 

5.3.1 Urval och systematik 

Migrationstomstolarna har mot bakgrund av de överklagade besluten (samt ett beslut som 

inte gått att få tag på) åren 2017–2018 meddelat 16 domar där skyddsregeln tillämpas. 

Två ärenden som prövades av Migrationsverket har dessutom blivit inaktuella när de 

nådde migrationsdomstolarna, eftersom andra skäl för permanent uppehållstillstånd 

tillkommit (giftermål respektive fem års vistelse i Sverige).79 Någon prövning mot 

skyddsregeln görs därför inte av migrationsdomstolarna och ärendena exkluderas därför 

från analys. Av de ursprungliga 16 domarna återstår därför 14 stycken av relevans. 

                                                 

78 Beslut 1. 
79 Dom 6 och 9. 
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Systematiken i migrationsdomstolarnas domar liknar i majoriteten av fallen den som 

Migrationsverket tillämpar och som etablerades i MiÖD:s dom MIG 2011:25. Det innebär 

alltså att även migrationsdomstolarna vanligtvis prövar skäl för avslag först och väljer att 

avsluta bedömningen när sådant skäl funnits.  

5.3.2 Vad går att utläsa om enhetligheten i detta steg? 

Tabell över hur skyddsregelns delar har tillämpats av migrationsdomstolarna åren 2017–2018 

 Sannolikt  Våld  Annan 
 Allvarlig 
 Kränkning 

 Frihet eller 
 frid 

 Upphört 
 främst 

 Övergrepp 
 av allvarlig 
 art 

Systematiskt 
våld 

Ej enstaka 
mindre eller 
bagatellartade 
våldsh. eller 
övergrepp 

 Seriöst  
 från början 

 Inte helt 
 kortvarigt 

 Samlad 
 bedömning 

Förekommer 
inte alls 

5 2 2 4 6 9 8 7 5 7 13 

Förekommer i 
beskrivning av 
gällande rätt 

2 5 4 8 3 2 2 2  2  

Nämns i 
bedömning, 
utan att 
närmare 
bedömning görs 
(godtas) 

 
1 2 1 1   1 5 3  

Nämns i 
bedömning, 
utan att 
närmare 
bedömning görs 
(godtas inte) 

 
2 3     1    

Görs 
bedömning 
(både godtas 
och godtas inte) 

7 4 3 1 4 3 4 3 3 2 1 

Antal: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

Tabellen ovan visar under vilka former skyddsregelns olika delar har förekommit i de 14 

domar som omfattas av kartläggningen.80 I de fall81 där domstolen hänvisar till 

Migrationsverkets beslut har jag hämtat information från Migrationsverkets hantering, 

eftersom tabellen annars ger en missvisande bild av hur frekvent domstolarna tagit 

ställning till skyddsregelns olika delar (domstolen tar ju ställning genom att instämma i 

Migrationsverkets beslutsskäl). 

Av de 14 avgöranden som omfattas av kartläggningen har 13 lett till avslag, vilket 

förenat med migrationsdomstolarnas systematik, där skäl för avslag bedöms först, innebär 

att många krav och rekvisit sällan har kommit till prövning. Det finns ingen dom där 

samtliga rekvisit och krav tas upp, även om man inkluderar redogörelser för gällande rätt. 

                                                 

80 Detta är en förenklad version av den tabell som jag har använt i min kartläggning. Det redovisar inte det enda 

möjliga resultatet, i och med analys av domstolarnas bedömningar är subjektivt i sin karaktär. 
81 Dom 4, 5, 12, 13 och 15. 
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Närmast är den enda dom som ledde till bifall82, där alla rekvisit och krav som uppställs 

i förarbetena tas upp förutom att en samlad bedömning ska göras.  

 Migrationsdomstolarnas bedömningar är i samtliga fall förutom bifallsdomen83 

mycket kortare än Migrationsverket, vilket gör att underlagets innehåll är ännu mer 

begränsat än i besluten från Migrationsverket. Oftast saknas dessutom redogörelser för 

gällande rätt, vilket kan bero på att Migrationsverket normalt inkluderar mer eller mindre 

utförliga hänvisningar. Migrationsdomstolarna tar i flera fall enbart upp skyddsregelns 

ordalydelse, innan domstolen stannar vid en avslagsgrund (t.ex. främst, seriöst från 

början eller att ansökan om förlängning gjorts ”för sent”). Eftersom bedömningarna är 

begränsade till vissa delar av skyddsregeln och normalt inte särskilt ingående, går det inte 

att utläsa att migrationsdomstolarna har en tydlig bild av hur en fullständig, enhetlig och 

ändamålsenlig bedömning av hela skyddsregeln ska göras. 

Min kartläggning visar att det inte finns några skillnader i tillämpningen mellan år 

2017 och 2018. Det framgår att fler av skyddsregelns delar är aktuella i domarna från 

Migrationsdomstolen i Luleå jämfört med övriga tre migrationsdomstolar, eftersom 

domstolen i två av tre domar hänvisar till Migrationsverkets beslut där många delar 

aktualiserats. Den tredje domen är den enda dom i kartläggningen som lett till bifall. 

Någon övrig skillnad av intresse mellan de olika migrationsdomstolarna har jag inte 

identifierat. 

5.3.3 Sammanfattande reflektioner 

Systematiken och exemplen ovan illustrerar att migrationsdomstolarna inte genomgående 

innefattar samma element i bedömningarna, utan att det beror på fall till fall vad som tas 

upp baserat på vilket skäl för avslag som är aktuellt. Det går därför inte att dra några säkra 

slutsatser om hur enhetlig bedömningarna av skyddsregelns olika delar är.  

Att skyddsregelns delar bedöms så pass sällan innebär dock inte att underlaget inte 

medger närmare analys. Det framgår av kartläggningen att migrationsdomstolarna ställts 

inför ett flertal utmaningar, som både kan härledas till skyddsregelns delar men också till 

frågor som rättskällorna är tysta om eller där rättskällorna gett motstridiga svar. Dessa 

diskussionsområden, tillsammans med migrationsdomstolarnas hantering av vägledande 

praxis, är föremål för kommande avsnitt. 

                                                 

82 Dom 3. 
83 Dom 3. 
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 Finns behov av förtydliganden av hur 

skyddsregeln ska tillämpas? 

6.1 Inledning 

Skyddsregeln har som redogjorts för i avsnitt 3.1.2 som uttalat syfte att begränsa de 

negativa konsekvenserna av den uppskjutna invandringsprövningen – främst att 

människor i rädsla för utvisning stannar i anknytningsrelationer där de behandlas illa. 

Skyddsregeln kodifierades år 2000 för att lagstiftaren ansåg att det var angeläget att låta 

de principer som bygger upp regeln komma till uttryck i lag. Det hade framkommit att 

regeln i praktiken inte fått det genomslag som avsetts när föredraganden formulerade 

principerna i 1984 års förarbeten. Man hoppades genom kodifieringen på förändrad 

praxis, där skyddsregeln kunde komma till användning i större utsträckning.84 

För att tillämpningen av skyddsregeln ska vara rättssäker krävs enhetlighet och 

ändamålsenlighet. Regelns syfte ska genomsyra tolkningen av skyddsregeln och 

prövningarnas utfall – oavsett om det blir ett avslag eller bifall. Det framgår av 

kartläggningen att i 13 av 14 ärenden åren 2017–2018 har sökandens yrkande om 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln fått avslag hos både Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna. Jag ska nu närmare beröra tre faktorer som jag tror bidrar till att 

avslagsfrekvensen är hög, eller åtminstone ger upphov till problematik som är intressant 

att belysa utifrån behovet av förtydliganden av hur skyddsregeln ska tillämpas; 

tillämpningens stabilitet, följderna av motstridigheter i rättskällorna och att MiÖD:s 

uttalanden i MIG 2011:25 inte följs. 

6.2 Tillämpningens stabilitet 

6.2.1 Inledning 

Som tidigare beskrivit väljer Migrationsverket och migrationsdomstolarna i majoriteten 

av besluten och avgörandena i kartläggningen att först bedöma eventuella skäl till avslag. 

Eftersom 13 av 14 ärenden har lett till avslag hos migrationsdomstolarna, har många 

rekvisit och krav inte prövats.  

                                                 

84 Mer om detta i avsnitt 3.1.2, angående motiven till skyddsregeln antagande. 
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Det går inte att utesluta att Migrationsverket och migrationsdomstolarna är av 

uppfattningen att de har alla nödvändiga verktyg för att bedöma skyddsregeln på ett 

enhetligt och ändamålsenligt sätt, för de teoretiska fall där en prövning av alla rekvisit 

och krav skulle göras. Jag har dock svårt att tro att det är så, eftersom det finns begränsad 

och motstridig ledning i motiven till flera viktiga bedömningar. Det finns därför en risk 

att rättstillämparen skulle ha svårt att genomföra fullständiga bedömningar när det krävs 

(i praktiken bifallsbedömningar, i och med att en fullständig bedömning med gällande 

systematik inte görs när ett skäl för avslag har påträffats). I sådana fall har tillämpningen 

av skyddsregeln ofrivilligt gjorts beroende av att det finns skäl att avslå tidigt i 

bedömningen, så att rättstillämparen inte tvingas göra en fullständig prövning med grund 

i de motstridiga och bristande rättskällorna. Det nu sagda innebär inte att jag är av 

uppfattningen att rättstillämparen aktivt söker en grund för avslag för att inte behöva göra 

en fullständig bifallsbedömning. Det relevanta är huruvida rättstillämparen har alla 

verktyg som behövs för att kunna göra en fullständig prövning på ett enhetligt och 

ändamålsenligt sätt, när rättstillämparen bedömer att det är nödvändigt.  

Jag ska mot denna bakgrund redovisa hur Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna hanterat två frågor som varken förarbetena eller praxis ger 

tillräcklig vägledning i; hur kravet på att förhållandet varit seriöst från början ska 

bedömas, samt vilken betydelse ansökningstillfället ska ha för bedömningen.  

6.2.2 Tillämpningen av kravet på att förhållandet varit ”seriöst från början” 

6.2.2.1 Inledning 

I skyddsregelns förarbeten ställs krav på att anknytningsförhållandet ska ha varit seriöst 

från början för att skyddsregeln ska vara tillämplig.85 Även i föredragandes uttalanden 

från 1984 anfördes att regelns principer ”självfallet tar sikte på fall då förhållandet från 

början varit seriöst menat, i vart fall från den sökandens sida”.86 Varken skyddsregelns 

förarbeten eller 1984 års förarbeten, UN:s vägledande beslut eller MIG 2011:25 ger dock 

ledning i hur bedömningen av seriöst från början ska göras.  

6.2.2.2 Skillnader mellan en seriositetsprövning och en skenförhållandeprövning 

Inför kommande redogörelse av rättstillämparnas tillämpning av seriöst från början är 

det nödvändigt att ha förståelse för vad en seriositetsprövning enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. 

                                                 

85 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
86 Prop. 1983/84:144 s. 74. 
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UtlL och en skenförhållandeprövning enligt 5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL innebär. Båda 

dessa prövningar har som utgångspunkt ingenting att göra med skyddsregelns krav. 

 En förutsättning för att beviljas uppehållstånd vid snabba anknytningar är att 

anknytningsförhållandet bedöms vara seriöst. Vid det första prövningstillfället, alltså när 

den sökande avser bosätta sig i Sverige för att inleda samboförhållande eller äktenskap 

med en referensperson, görs därför en seriositetsprövning. För att förhållandet ska anses 

vara seriöst krävs att det har varat en tid, att parterna träffats i viss utsträckning, att de har 

god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. 

Hänsyn tas också till om paret har eller väntar barn tillsammans.87 Det finns en viss 

presumtion för att tillstånd ska beviljas, och framhålls i förarbetena att ”i regel torde det 

få bedömas som sannolikt att förhållandet är seriöst” om det inte finns indikationer om 

ett skenförhållande eller andra omständigheter som talar emot seriositeten.88 I MIG 

2007:45 etablerades att det är den sökande ska göra sannolikt att förhållandet är seriöst.  

När seriositetsprövningen fördes in i utlänningslagen år 2000 gällde den alla 

anknytningsförhållanden. Det EU-rättsliga familjeåterföreningsdirektivet 2003/86/EG 

tvingade Sverige att ändra sin lagstiftning på så vis att en seriositetsprövning 

fortsättningsvis enbart fick göras vid snabba anknytningar. Det är sedan lagändringen år 

2006 inte möjligt att göra prövningen vid ansökan om uppehållstillstånd vid redan 

ingånget äktenskap eller inlett samboförhållande som prövas mot 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. 

UtlL, eftersom prövningen anses utgöra en inskränkning av enskildas rätt till 

familjeåterförening enligt EU-rätten.89 Familjeåterföreningsdirektivet medgav dock ett 

antal omständigheter då medlemsstaten får vägra uppehållstillstånd, bl.a. om 

anknytningsförhållandet bedöms vara ett skenförhållande. Det för oss in på nästa 

prövning. 

Direktivets vägrandegrund införlivades i svensk rätt genom 

skenförhållandeprövningen i 5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL. Den innebär att 

uppehållstillstånd får vägras om ”ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts 

uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd”. Bevisbördan för att detta 

föreligger ligger på staten.90 Enligt förarbetena ska en fördjupad utredning göras vid 

misstanke om skenäktenskap, som bl.a. ska innefatta förhållandets uppkomst och 

                                                 

87 Prop. 1999/2000:43 s. 38. 
88 Prop. 1999/2000:43 s. 39. 
89 Wikrén och Sandesjö, Zeteo, Kommentar till 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL. 
90 Prop. 2005/06:72 s. 39. 
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parternas kännedom om varandra.91 MiÖD uttalade i MIG 2007:60 att det ankommer på 

Migrationsverket att påvisa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är 

ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet för att bryta presumtionen om att 

uppehållstillstånd ska ges när äktenskap ingåtts. Bedömningen ska enligt MiÖD göras 

utifrån objektiva grunder.  

I de fall en sökande ansöker om uppehållstillstånd för att inleda ett samboförhållande 

eller äktenskap (snabb anknytning), utförs alltså en seriositetsprövning. När 

samboförhållandet eller äktenskapet redan ingåtts, utförs istället en 

skenförhållandeprövning. Som redovisats ovan ligger bevisbördan i 

seriositetsprövningen på den sökande, medan bevisbördan i skenförhållandeprövningen 

ligger på staten. Det föreligger en stark presumtion att bevilja uppehållstillstånd när 

samboförhållande eller äktenskap redan ingåtts (”ska beviljas”), till skillnad från snabba 

anknytningar (”får beviljas”). Det ställs därför högre krav för att kunna vägra 

uppehållstillstånd som resultat av skenförhållandeprövningen, än som en följd av 

seriositetsprövningen.  

Med detta klarlagt ska jag nu övergå till att utreda vilken betydelse 

seriositetsprövningen och skenförhållandeprövningen haft i rättstillämparnas bedömning 

av skyddsregelns krav på att förhållandet varit seriöst från början.  

6.2.2.3 Migrationsverkets hantering 

Migrationsverket har i sina bedömningar av seriöst från början varierat mellan att inte 

tillmäta kravet stor betydelse och att göra utförliga bedömningar med egna tolkningar.  

I fem beslut drar Migrationsverket slutsatsen att kravet är uppfyllt, utan att någon 

närmare bedömning görs. Migrationsverket konstaterar att det inte finns anledning att 

”ifrågasätta att förhållandet varit seriöst från början”, eller liknande formulering.92 Som 

motiv till kravets existens refereras i fyra av dessa fall till antingen 1984 års förarbeten 

eller skyddsregelns förarbeten i prop. 1999/2000:43. I ett fall härleds kravet ur en 

lagkommentar.93 Migrationsverket verkar i dessa fall inte sett behov av att göra närmare 

prövningar och har alltså gjort samma kortfattade konstateranden som MiÖD i MIG 

2011:25. I de fall seriositeten kunnat ifrågasättas har dock Migrationsverkets hantering i 

de längre bedömningarna påvisat osäkerhet.   

                                                 

91 Prop. 2005/06:72 s. 39. 
92 Beslut 3, 4, 12, 13 och 16. 
93 Beslut 13. 
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I det första ärende94 där Migrationsverket ställs inför utmaningen att göra en prövning 

av seriöst från början utan ledning i praxis eller förarbetena, väljer Migrationsverket att 

vända sig till motiven för den seriositetsprövning som ska göras vid det första 

prövningstillfället för snabba anknytningar enligt nuvarande 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL.95 

Migrationsverket menar att det framgår av dessa förarbeten att det finns objektiva grunder 

som kan användas som stöd för bedömningen av om det rört sig om ett seriöst förhållande, 

med hänvisning till förarbetena jag redovisade ovan.96 Migrationsverket gör sedan 

bedömningen av seriöst från början genom att göra en seriositetsprövning motsvarande 

den som ska göras enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL, och beaktar därtill bl.a. att paret inte 

haft något gemensamt språk eller gemensamma bekanta som introducerade dem samt att 

det framkommit motstridiga uppgifter om bröllopsfirandet. I ärendet beaktas även att det 

inkommit ”anonyma tips om skenäktenskap”.97 Migrationsverkets kommer till slutsatsen 

att förhållandet inte var att anse som seriöst från början och avslår sökandens yrkande på 

denna grund. Fallet är intressant eftersom Migrationsverket både bedömer seriöst från 

början på ett sätt som inte har stöd i förarbetena eller vägledande praxis, men också att 

det i fallet har rört sig om ett gift par vars äktenskap inte ska utsättas för en 

seriositetsprövning vid första prövningstillfället. Jag kommer att återkomma till fallet, 

eftersom Migrationsdomstolen i Göteborg efter överklagande gjorde samma bedömning. 

 I ett annat fall98 hämtar Migrationsverket ledning från skenförhållandeprövningen. 

Migrationsverket gör här ingen referens till förarbetena till seriositetsprövningen, utan 

relaterar kravet till MiÖD:s avgörande MIG 2014:12. Det är inte ett prejudikat som berör 

skyddsregeln specifikt, men en av huvudfrågorna som behandlas i MIG 2014:12 är 

huruvida 5 kap. 16 § 3 st. UtlL i sin helhet är tillämplig när det äktenskap som grundat 

det första uppehållstillståndet senare bedöms ha varit ett skenäktenskap – vilket alltså 

relaterar till skenförhållandeprövningen i 5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL. Eftersom 

skyddsregeln utgör en av tre punkter i 5 kap. 16 § 3 st. UtlL, har avgörandet alltså viss 

betydelse även om det inte i övrigt behandlar hur skyddsregeln ska tillämpas (den sökande 

yrkade i det fallet att uppehållstillstånd skulle beviljas med stöd av en annan punkt).  

Migrationsverket hänvisar till ett längre uttalande från MiÖD i MIG 2014:12, med i 

huvudsak det innehåll som jag redovisade ovan om hur prövningen ska göras, bl.a. 

                                                 

94 Beslut 2. 
95 Prop. 1999/2000:43 s. 38. 
96 Beslut 2, där det hänvisas till prop. 1999/2000:43 s. 38. 
97 Framgår av Migrationsverkets bestridande av överklagandet vid migrationsdomstolen, beslut 2.  
98 Beslut 7. 
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innefattande att Migrationsverket har bevisbördan för att ett skenförhållande föreligger 

och ska påvisa konkreta omständigheter som bryter presumtionen om uppehållstillstånd. 

Det refereras också att MiÖD i MIG 2014:12 uttalar att ”vad som nu sagts om 

skenäktenskap gäller även då parterna inte ingått äktenskap men att förhållandet som har 

åberopats har varit ett samboförhållande”. 

I ärendet hos Migrationsverket har den sökande och referenspersonen varit 

sammanboende, men det framgår inte om det rör sig om en snabb anknytning eller ej. 

Migrationsverket tycks mot bakgrund av MIG 2014:12 ta bevisbördan för att visa att 

förhållandet inte varit seriöst från början och menar bl.a. att den sökande haft för avsikt 

att dölja för Migrationsverket att relationen upphört och att sökanden vid ett tillfälle sagt 

att det rört sig om ett skenförhållande. Hens ansökan avslås därför på denna grund. 

 I detta fall likställer alltså Migrationsverket prövningen av seriöst från början med 

skenförhållandeprövningen, enligt 5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL. Den prövningen ska som 

anförts ovan alltid göras innan uppehållstillstånd beviljas för icke-snabba anknytningar.  

 Besluten visar att Migrationsverket i de flesta fall godtagit att förhållandet varit seriöst 

från början utan att motivera varför eller göra några speciella hänvisningar till 

rättskällorna. När kravet väl kommit till prövning har däremot Migrationsverket gjort 

egna tolkningar, med hänvisningar till helt olika rättskällor som i det ena fallet leder till 

en seriositetsprövning motsvarande 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL (trots att det i ärendet inte 

har rört sig om en snabb anknytning) där bevisbördans placering i beslutet är oklar. I det 

andra fallet har det istället resulterat i en skenförhållandeprövning motsvarande 5 kap. 17 

a § 1 st. 2 p. UtlL, där Migrationsverket tagit bevisbördan. 

6.2.2.4 Migrationsdomstolarnas hantering 

I de fem ärenden99 där Migrationsverket inte ifrågasätter om kravet är uppfyllt har 

migrationsdomstolarna gjort på samma sätt. I en sjätte dom100 noterar domstolen att 

Migrationsverket inte har ifrågasatt seriositeten i sökandens anknytningsförhållande, utan 

att kommentera det vidare. I Migrationsverkets beslut nämns inte kravet alls. 

Den problematik som framkommit i Migrationsverkets hantering när prövningar väl 

kommer till stånd gör sig dock gällande även hos migrationsdomstolarna. I det beslut där 

Migrationsverket valde att tillämpa samma seriositetsprövning som ska göras vid första 

ansökningstillfället för snabba anknytningar enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL, trots att det 

                                                 

99 Dom 3, 13, 16. I dom 4 och 12 hänvisas till Migrationsverkets domskäl, där det explicit ”inte ifrågasätts”. 
100 Dom 18. 
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ursprungliga tillståndet beviljats med stöd av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL (redan ingånget 

äktenskap),101 väljer Migrationsdomstolen i Göteborg att göra i princip samma 

bedömning. Domstolen gör visserligen inga hänvisningar till rättskällorna, men pekar på 

Migrationsverkets bedömning och landar i slutsatsen att det har rört sig om ett 

skenäktenskap. Domstolen beaktar parets bristande kunskaper om varandra, deras 

motstridiga uppgifter och att de bott tillsammans i ringa omfattning sedan den sökande 

kom till Sverige. Migrationsdomstolen avslår därför sökandens yrkande om 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln.102 Det är intressant att migrationsdomstolen 

inte ifrågasätter Migrationsverkets hållning till hur prövningen ska göras. Det är också 

intressant att migrationsdomstolen verkar hämta ledning i sin bedömning i 

seriositetsprövningen men landar i slutsatsen i att det har rört sig om ett skenäktenskap, 

vilket för tankarna till prövningen enligt 5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL. I Migrationsverkets 

slutsats förekommer inte termen ”skenäktenskap”, utan enbart att förhållandet inte varit 

seriöst från början. 

I den andra domen103 gör Migrationsdomstolen i Malmö, i likhet med 

Migrationsverket, referenser till MIG 2014:12 (d.v.s. ingen referens till förarbetena till 

skyddsregeln eller till förarbetena till seriositetsprövningen, som i det föregående 

ärendet). Domstolen godtar inte sökandens förklaring till hur hen och referenspersonen 

inlett sin relation, eftersom domstolen menar att det ”ter sig anmärkningsvärt att känslor, 

till trots av att paret saknade förmåga att verbalt kunna kommunicera direkt med varandra, 

uppstod som påstås”. Domstolen anser också att det får ”anses ovanligt” att den sökande 

skulle ha träffat sin sambo för att utföra hemstädning hos hen, under sin påstådda 

semesterresa i Sverige. Stor vikt fästs även vid en anteckning som socialförvaltningen 

gjort om att sökanden uppgett att samborelationen inletts i syfte att få uppehållstillstånd, 

vilket den sökande menar är ett missförstånd på grund av språksvårigheter. 

Migrationsdomstolen i Malmö anser dock att den sökande inte gett någon rimlig 

förklaring till missuppfattningen. Domstolen avslår därför sökandens yrkande om 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. En skiljaktig nämndeman är av motsatt 

uppfattning och anser att den sökande gjort sannolikt att förhållandet varit seriöst från 

början, vilket enligt nämndemannen innebär att den sökande borde beviljas permanent 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln.  

                                                 

101 Dom och beslut 2.  
102 Dom 2. 
103 Dom 7. 
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Utöver att problematiken från Migrationsverkets beslut återkommer i de refererade 

ärendena, tillkommer ytterligare frågor i migrationsdomstolarnas hantering.  

Den första frågan är att Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Malmö i det 

andra relevanta ärendet har placerat bevisbördan för seriöst från början på olika ställen – 

med hänvisning till samma rättskälla.104 

Migrationsverket menar att det är rättstillämparen som har bevisbördan för att ett 

samboförhållande inte varit seriöst från början, med hänvisning till MIG 2014:12 där 

MiÖD konstaterar att bevisbördan ligger på Migrationsverket i frågan om äktenskaps 

seriositet och skriver att ”vad som nu sagts” även ska gälla för samboförhållanden. 

Migrationsdomstolen i Malmö105 finner emellertid ”i analogi” med MiÖD:s uttalanden i 

MIG 2014:12 att ”det i mål där personerna i ett förhållande inte har ingått äktenskap, är 

de allmänna bestämmelserna för sådana mål som gör sig gällande”. Domstolen instämmer 

inte i Migrationsverkets tolkning av MIG 2014:12, utan kommer till slutsatsen att det är 

den sökande som ska göra sannolikt att förhållandet från början har varit seriöst i 

utlänningslagens mening.  

I det sista målet av relevans106 tar Migrationsdomstolen i Stockholm ett helt annat 

grepp om frågan. Det anförs att det i målet är ”ostridigt att förhållandet mellan [sökande] 

och [sökandes] tidigare make varit seriöst menat och att tiden de levt samman inte är att 

anse som kortvarig”. Vad menar domstolen med det? Att det faktum att Migrationsverket 

inte ifrågasatt seriositeten innebär att det är ”ostridigt”? Ostridigt framstår i 

sammanhanget som ett märkligt ordval som för tankarna till civilrättslig eller straffrättslig 

process. I övriga fall har migrationsdomstolarna som tidigare nämnt anfört att man 

”instämmer i Migrationsverkets bedömning att..” förhållandet varit seriöst från början.  

6.2.3 Finns behov av förtydliganden av hur ”seriöst från början” ska bedömas? 

6.2.3.1 Allmänt 

Det framgår av kartläggningen att migrationsdomstolarna – i likhet med Migrationsverket 

– har motiverat seriöst från början med stöd av flera olika rättskällor. Följden av detta är 

att även om migrationsdomstolarna oftast inte går in på hur bedömningen ska göras (eller 

ens gör någon bedömning), har kravet lett till olika bedömningar som kopplas samman 

                                                 

104 Beslut och dom 7. 
105 Dom 7. 
106 Dom 16. 
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med både seriositetsprövningen vid snabba anknytningar och till 

skenförhållandeprövningen.   

Det verkar också råda viss osäkerhet i huruvida den sökande har bevisbördan för att 

förhållandet varit seriöst från början, vilket mot bakgrund av vad som redovisats ovan 

om prövningens innehåll också innebär att det är oklart exakt vad den sökande ska bevisa. 

Bedömningen av kravet på att förhållandet ska ha varit seriöst från början har haft 

avgörande betydelse i de båda mål där längre prövningar aktualiserats, eftersom det 

faktum att migrationsdomstolarna inte ansett att kravet är uppfyllt har varit skälet till att 

sökandens yrkande om uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln avslås. I det ena 

ärendet107 ifrågasätter inte migrationsdomstolen att den sökande utsatts för övergrepp. 

Domstolen skriver dock att för att skyddsregeln ska vara tillämplig krävs det ”inte bara 

att det förekommit våld och allvarliga kränkningar i förhållandet”, utan även att 

förhållandet också ska ha varit seriöst från början. Det stämmer naturligtvis. Situationen 

illustrerar dock hur viktigt det är att det finns tydliga riktlinjer för hur prövningen ska se 

ut – i detta mål har ju den sökande utsatts för övergrepp enligt domstolens bedömning, 

men hens yrkande avslås ändå på grund av att seriöst från början inte är uppfyllt. 

 Jag har förståelse för att Migrationsverket och migrationsdomstolarna sökt ledning i 

förarbetsuttalanden om seriositetsprövningen vid snabba anknytningar (5 kap. 3 a § 1 st. 

1 p. UtlL) och uttalanden om skenförhållandeprövningen (5 kap. 17 a § 1 st. 2 p. UtlL), 

eftersom det saknas förklaringar till vad seriöst från början innebär i rättskällorna som är 

direkt relevanta för skyddsregelns tillämpning. Det är dock högst osäkert om lagstiftarens 

avsikt var att en seriositetsprövning eller skenförhållandeprövning skulle göras. Enligt 

1984 års förarbeten (där principerna som grundade skyddsregeln formulerades) är kravet 

att förhållandet från början ska ha varit seriöst menat, ”i vart fall från den sökandes 

sida”.108 Det öppnar upp för att det är en annan typ av prövning som ska göras, där fokus 

ligger på att bedöma sökandens avsikt med relationen. En sökande kan ha goda grunder 

att hoppas att relationen som motiverar uppehållstillstånd i Sverige ska hålla, trots att 

mycket talar emot det. 

6.2.3.2 Bevisbördan 

Det hade varit önskvärt om Migrationsdomstolen i Malmö utvecklade hur den 

analogiserar MIG 2014:12, när domstolen utifrån uttalandena drar slutsatsen att det är den 
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sökande som har bevisbördan att förhållandet varit seriöst från början. MiÖD är i MIG 

2014:12 tydliga med att Migrationsverket har bevisbördan för förhållandets seriositet i 

fråga om skenäktenskap och uttalar som tidigare nämnt att detsamma ska gälla även för 

samboförhållanden. I brist på Migrationsdomstolen i Malmös närmare resonemang 

framstår Migrationsverkets tolkning av MIG 2014:12 som rimligare, d.v.s. att 

bevisbördan ligger på beslutsfattaren. Som jag redovisat tidigare framgår det av 

förarbetena att bevisbördan i skenförhållandeprövningen ligger på staten, både avseende 

redan ingångna äktenskap och samboförhållanden.109  

Samtidigt utgör seriöst från början ett krav enligt förarbetena för att skyddsregeln ska 

kunna bli aktuell. Skyddsregeln är en enligt ordalydelsen fakultativ regel 

(uppehållstillstånd ”får beviljas”) och bevisbördan ligger i övrigt på den sökande. Det gör 

att jag inte tycker att Migrationsdomstolen i Malmö drar en orimlig slutsats, utan det är 

hänvisningen till MIG 2014:12 som inte verkar passa in, liksom 

skenförhållandeprövningen rent allmänt. 

6.2.3.3 Oförenliga delar av systemet visar att förtydliganden behövs 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Göteborg valde alltså i ett ärende110 att 

bedöma seriöst från början med stöd av de uttalanden som gjorts i 2000 års förarbeten 

angående den seriositetsprövning som enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL ska göras vid 

snabba anknytningar. Vid snabba anknytningar skulle därför samma seriositetsprövning 

göras både vid beviljandet av det första tidsbegränsade uppehållstillståndet och vid 

beviljande av fortsatt uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. Om denna tolkning är 

korrekt, borde det kunna förväntas att rättstillämparen ofta kan referera tillbaka till den 

prövning som gjordes vid det första prövningstillfället.  

I ärendet i fråga111 fanns dock ingen möjlighet att referera tillbaka till tidigare 

bedömning, eftersom det inte rörde sig om en snabb anknytning. Sökanden var redan gift 

med referenspersonen vid tidpunkten för den första prövningen och förhållandet har 

således aldrig utsatts för en seriositetsprövning. Familjeåterföreningsdirektivet innehåller 

ingen information om skyddsregeln eftersom det är en svensk regel. Det går därför inte 

att veta huruvida det är förenligt med direktivet att låta en icke-snabb anknytning utsättas 

för en seriositetsprövning i detta senare stadie. Det framstår dock som bakvänt.  
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Systemet är uppbyggt på att sådant sätt att rättstillämparen inte kan applicera en 

seriositetsprövning eller en skenförhållandeprövning rakt in i bedömningen av seriöst 

från början på ett problemfritt sätt. Systemet behöver alltid ge vika i någon aspekt. 

Om det är en skenförhållandeprövning som ska göras, kommer snabba anknytningar 

utsättas för denna prövning (trots att de inte ska utsättas för den vid det första 

ansökningstillfället). Det är även troligtvis nödvändigt att flytta bevisbördan från staten 

till den sökande, som Migrationsdomstolen i Malmö gjorde, eftersom det passar bättre in 

i att skyddsregeln är fakultativ och att den sökande har bevisbördan i övrigt. För icke-

snabba anknytningar blir det samtidigt en märklig ordning, där de rättigheter som 

tillerkänns dem genom familjeåterföreningsdirektivet i sådana fall begränsas genom att 

de utsätts för en förnyad skenförhållandeprövning där bevisbördan nu är flyttad från 

staten till sökanden. 

 Om en seriositetsprövning istället ska göras, innebär det en förnyad prövning för 

snabba anknytningar som i och för sig kanske inte medför problem (referenser bör kunna 

göras till tidigare bedömningar). Icke-snabba anknytningar, däremot, tvingas utsättas för 

en prövning som familjeåterföreningsdirektivet specifikt förskonade dem från genom den 

påtvingade lagändringen i svensk rätt.  

 Det är samtidigt inte lämpligt att låta prövningen av seriöst från början se olika ut för 

snabba anknytningar och icke-snabba anknytningar. Båda grupperna omfattas på samma 

sätt av skyddsregelns kärna – människor som utsatts för övergrepp i en 

anknytningsrelation. Det har inget stöd i skyddsregelns förarbeten eller praxis att 

behandla grupperna olika. En sådan ordning kan också leda till stötande resultat, där vissa 

sökande blir föremål för en mer förmånlig prövning än andra. Om ledning ska hämtas 

från skenförhållandeprövningen eller seriositetsprövningen, är därför kompromisser i 

systemet nödvändiga för att uppnå enhetlighet.  

Enligt förarbetena ska kravet på att förhållandet varit seriöst från början motverka att 

skyddsregeln missbrukas.112 Både seriositetsprövningen och skenförhållandeprövningen 

medför att krav ställs på sökandens anknytningsförhållande vilket får förmodas innebära 

att risken för missbruk minskar. Det är därför svårt att värdera de två olika tolkningarnas 

ändamålsenlighet sett till kravets uttalade syfte. 

Jag anser inte heller att det är möjligt att göra en relevant analys av de olika 

tolkningarnas ändamålsenlighet jämfört med skyddsregelns övergripande syfte. Eftersom 
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sökandens anknytningsförhållande redan vid det första prövningstillfället har varit 

föremål för antingen en seriositetsprövning eller en skenförhållandeprövning, går det 

dock att ifrågasätta att lagstiftarens avsikt varit att likartade prövningar återigen ska göras. 

Denna uppfattning förstärks av 1984 års förarbetsuttalanden om att förhållandet från 

början ska ha varit seriöst menat, ”åtminstone från den sökandes sida”.113 Det bör 

förtydligas vilken funktion seriöst från början avser fylla, i relation till de ursprungliga 

prövningarna vid det första ansökningstillfället. Det behöver därefter fastställas om 

ledning ska hämtas i skenförhållande- och seriositetsprövningarna och i sådana fall vilka 

kompromisser som ska göras.  

6.2.3.4 Sammanfattande reflektioner om kravet på att förhållandet varit ”seriöst från 

början” 

Resultatet av min kartläggning ger uttryck för att det finns behov av förtydliganden av 

hur kravet på att förhållandet varit seriöst från början ska göras. I de flesta fall har både 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte behövt tillämpa kravet. När längre 

prövningar aktualiserats har bedömningarna dock skilt sig åt. Resultatet har i båda fallen 

utgjort skäl att avslå sökandens yrkande, trots att domstolen i det ena fallet ansåg det vara 

visat att den sökande utsatts för övergrepp. Om det klargörs vilken funktion seriöst från 

början avser fylla, kan det medföra förståelse för hur prövningen ska göras på ett 

ändamålsenligt sätt. Det behöver därtill fastställas vilka element som prövningen ska 

utgöras av, samt vem som har bevisbördan för att kravet är uppfyllt.  

6.2.4 Bedömningar av ansökningstillfället 

6.2.4.1 Inledning 

Det är givet utifrån skyddsregelns ordalydelse och 5 kap. 16 § 3 st. UtlL i sin helhet att 

skyddsregeln tar sikte på situationer där fortsatt uppehållstillstånd kan beviljas trots att 

ett anknytningsförhållande har upphört. Ingen rättskälla ger dock några fullständiga svar 

på vid vilken tidpunkt en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln 

ska lämnas in, samt vilken betydelse ansökningstillfället ska ha för prövningen.  

Utgångspunkten är att ansökningstillfället inte blir en diskussionsfråga när en ansökan 

om förlängt uppehållstillstånd gjorts före det tillfälliga uppehållstillståndet löpte ut. Dessa 

situationer träffas direkt av skyddsregeln. Ansökningsprocessen ser dock inte alltid ut så. 

I MIG 2011:25 inkom den sökandes ansökan om förlängning av uppehållstillstånd på 
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grund av anknytning till referenspersonen före sökandens tillfälliga uppehållstillstånd 

löpt ut. Två månader efter uppehållstillståndet löpt ut – men innan Migrationsverket inlett 

en utredning om förlängt uppehållstillstånd – uppgav sökanden att relationen upphört 

eftersom hen utsatts för våld. Denna ansökningsprocess godtas av MiÖD.  

 

Figuren ovan illustrerar hur ansökningsprocessen såg ut i MIG 2011:25. När 

ansökningsprocessen avviker från detta, uppstår dock osäkerhet. 

 

Figuren ovan visar det fall som främst orsakar problem. Det ges ingen ledning i 

rättskällorna av hur ansökningstillfället ska bedömas när ingen ansökan gjorts innan 

uppehållstillståndet löpt ut och en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd med stöd av 

skyddsregeln inkommer först efter att tillståndet löpt ut. 

6.2.4.2 Migrationsverkets hantering 

I majoriteten av ansökningsprocesserna114 har omständigheterna sett likadana ut som i 

MIG 2011:25. I dessa ärenden har alltså sökande kort innan deras tillfälliga 

uppehållstillstånd löpt ut gjort ansökningar om förlängt uppehållstillstånd, med stöd av 

anknytningen till sina – som det senare anförs – kränkande eller våldsamma partners. 

Förhållandet med referenspersonen har därefter upphört och ansökan har omvandlats till 

en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. Själva 

yrkandet om uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln har inkommit först mellan ett 

halvår och cirka två år efter att det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut. Dessa 

ansökningar har inte ifrågasatts av Migrationsverket. 
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I ett ärende115 har ansökan om förlängning av uppehållstillstånd med stöd av 

skyddsregeln lämnats in en dag efter att det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut, vilket 

inte ifrågasätts av Migrationsverket. I ett annat ärende116 har dock ansökan om förlängt 

uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln inkommit först ett halvår efter att det 

tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut. Migrationsverket ifrågasätter i det ärendet om den 

sökandes yrkande överhuvudtaget kan ses som en ansökan om förlängt uppehållstillstånd, 

men konstaterar samtidigt att utlänningslagen inte uppställer någon formell tidsgräns för 

när ansökan ska ha inkommit.  

Att Migrationsverket ifrågasätter den sökandes ansökan när den inkommit först efter 

tillståndet löpt ut, men i de andra fallen inte problematiserar ansökningstidpunkten, beror 

sannolikt på att MiÖD i MIG 2011:25 godtog den ena ansökningsprocessen men att ingen 

ledning finns gällande hur den andra ansökningsprocessen ska bedömas. 

Migrationsverket har inte i något av besluten aktivt försatt vissa sökande i en mindre 

förmånlig sits117, men frågan dras till sin spets i migrationsdomstolarnas tillämpning.  

6.2.4.3 Migrationsdomstolarnas hantering 

I likhet med Migrationsverket godtar migrationsdomstolarna de ansökningsprocesser som 

liknar MIG 2011:25. Processen ser även ut på detta vis i den enda bifallsdom som 

omfattas av kartläggningen.118 Migrationsdomstolen i Luleå bifaller sökandens ansökan 

om förlängt uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln, trots att den sökande enligt egen 

uppgift brutit upp med referenspersonen först två månader efter att hens tillfälliga 

uppehållstillstånd löpt ut.  

Migrationsdomstolen i Göteborg väljer i det ärende där Migrationsverket ifrågasatte 

att den sökandes ansökan var ett yrkande om fortsatt uppehållstillstånd att dra 

argumentationen längre.119 Migrationsdomstolen inleder med att konstatera att det ”i 

domstolens mening” normalt fordras att ansökan görs innan det tillfälliga 

uppehållstillståndet löpt ut och att det annars finns ”små” möjligheter att bevilja 

uppehållstillstånd trots att förhållandet har upphört. Domstolen anser att det ska göras 

sannolikt att den sökande varit ”helt förhindrad” att kontakta myndigheter, och eftersom 
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detta inte är visat godtar inte domstolen fördröjningen. Sökandens yrkande avslås 

eftersom hen har lämnat in ansökan sex månader efter att uppehållstillståndet löpt ut.  

Migrationsdomstolen i Malmö går ytterligare ett steg längre i det fall där den sökande 

hade lämnat in sin ansökan om förlängt uppehållstillstånd en dag efter att hens tillfälliga 

uppehållstillstånd löpte ut.120 Till skillnad från Migrationsdomstolen i Göteborg öppnar 

domstolen inte på något sätt upp för att detta kan godtas, utan konstaterar bara att 5 kap. 

16 § 3 st. UtlL i sin helhet därför inte är tillämplig i hens fall. Domstolen ger ingen 

hänvisning till sin grund för detta och redovisar inget närmare resonemang. Att den 

sökande menar sig ha framfört till Migrationsverket att hen ville ansöka om förlängt 

uppehållstillstånd dagen innan hens tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut ändrar inte 

bedömningen. Migrationsdomstolen i Malmö beaktar enbart Migrationsverkets 

inkomststämpling på hens ansökan, vilket alltså enligt domstolen är en dag för sent.  

Vid vilken tidpunkt en ansökan om förlängt uppehållstillstånd har gjorts har alltså haft 

avgörande betydelse i båda dessa mål, men hanterats på olika sätt. I det ena fallet öppnar 

Migrationsdomstolen i Göteborg upp för undantag (även om möjligheterna anses vara 

”små”), medan Migrationsdomstolen i Malmö helt utesluter undantag i det andra fallet. 

Att göra en ansökan med stöd av anknytning till en, vad senare framkommer, våldsam 

eller kränkande partner ifrågasätts inte, vilket innebär att den processen behandlas mer 

förmånligt än att ansöka med stöd av skyddsregeln först efter uppehållstillståndet löpt ut. 

Att ansöka endast en dag efter tillståndet löpt ut kan resultera i avslag.  

6.2.5 Finns behov av förtydliganden av hur ansökningstillfället ska bedömas? 

I SOU 2012:45 redovisades en kartläggning av Migrationsverkets tillämpning av 

skyddsregeln under en sexmånadersperiod år 2011. Det framkom att ansökningstillfället 

redan då orsakade problem i rättstillämpningen på liknande sätt som nu redovisats.121 I 

flera fall hade Migrationsverket ifrågasatt ansökningar som inkommit efter att det 

tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut. Det konstaterades i utredningen att 

Migrationsverket skulle utreda frågan vidare och utredningen förutsatte att ”det inte införs 

några formaliakrav för dessa svåra frågor”.122   

Det framgår dock att problematiken gör sig gällande även idag, vilket troligtvis beror 

på att någon ledning fortfarande inte getts i rättskällorna. Det är rimligt att domstolarna 
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godtar att anknytningsansökningar omvandlas till skyddsregelsansökningar, eftersom det 

är i linje med MIG 2011:25. Det kan dock ifrågasättas om ärenden där en ansökan 

inkommit först efter att uppehållstillstånd löpt ut bör behandlas på ett annat sätt. 

Denna fråga är särskilt intressant att diskutera utifrån enskildas synvinkel eftersom 

systematiken kan uppfattas som orättvis. Eftersom jag har avgränsat bort enskildas 

perspektiv lämnar jag denna diskussion utanför. Det finns dock kritik som aktualiserar 

både enskildas tillgång till skyddsregeln och tillämpningens ändamålsenlighet. Jag ska i 

det kommande försöka diskutera ansökningstillfället ur det sistnämnda perspektivet. 

Huvudregeln är att relationen måste bestå i två år för att permanent uppehållstillstånd 

ska kunna bli aktuellt. Den uppskjutna invandringsprövningen skapar därför incitament 

för utlänningar att stanna kvar i förhållandet och ansöka om ett nytt uppehållstillstånd 

först efter att det innevarande tillståndet löpt ut. Det kan mot den bakgrunden förväntas 

att enskilda inte vill riskera att bli av med sitt uppehållstillstånd ”i onödan” – genom att 

initiera en ansökningsprocess med stöd av skyddsregeln under tiden som 

uppehållstillståndet fortfarande gäller – utan försöker behålla det innevarande tillståndet 

så länge som möjligt. En logisk följd av systemet är att uppbrottet, och ansökan om 

fortsatt uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln, kommer först efter dessa två år. Jag 

menar att systemet motiverar utlänningar att ansöka på detta vis. Det är därför 

problematiskt att den som följer systemet ska behandlas på ett mindre förmånligt sätt. 

Förarbetena ställer dessutom upp krav på att sammanboendet inte får anses ha varit helt 

kortvarigt för att skyddsregeln ska vara tillämplig123, vilket gör att en utlänning inte heller 

får lämna in ansökan för tidigt.  

Det är olämpligt att förvänta sig att den sökande inom tillståndsperioden ansöker om 

fortsatt uppehållstillstånd med stöd av anknytning till en vid tidpunkten våldsam eller 

kränkande partner. Det är vidare märkligt att migrationsdomstolarna i de diskuterade 

domarna har avslagit ansökningar för att de inte inkommit inom tillståndsperioden. En 

sådan ansökan hade oavsett inte beviljats, i och med att anknytningen fortfarande bestod 

(en grundförutsättning för att skyddsregeln ska vara tillämplig är ju att anknytningen 

brustit). Det leder oss in i frågan om det ska vara viktigt för skyddsregels tillämpning att 

uppbrottet skett före tillståndet löpt ut. Utifrån behandlingen av den grupp som ansöker 

först efter tillståndet löpt ut, verkar denna omständighet indirekt ges stor betydelse. Men 

det är vanligt förekommande även i ”omvandlingsfallen” att uppbrottet skett först efter 
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tillståndet löpt ut (det är som regel skälet till att omvandling från anknytningsansökan till 

skyddsregelsansökan sker). För denna grupp – som utgör majoriteten – har det alltså inte 

betydelse i detta avseende att uppbrottet skett först efter tillståndet löpt ut, i och med att 

deras ansökan godtas. Om uppbrottet även för ”omvandlingsfallen” i regel hade skett före 

tillståndet löpt ut (och en skyddsregelsansökan alltså teoretiskt hade kunnat lämnats in 

redan då), hade kanske skillnaden i behandling varit mer motiverad. Nu ser det inte ut så. 

 Dessutom bör bedömningar av uppbrott orsaka tillämpningssvårigheter för 

domstolarna. Vad innebär egentligen att förhållandet har upphört? Det är enbart en 

underfråga som inte ska behandlas djupgående nu, men det kan konstateras att ingen 

ledning om detta finns i förarbetena. Om uppbrottstillfället ska ha stor betydelse, lär 

domstolarna ha svårigheter att bedöma det. Är uppbrottet när den sökande flyttat ut sina 

saker från det gemensamma hemmet? Eller när hen muntligen uppger att hen vill bryta 

upp? Vilken betydelse skulle kortare återföreningar ha?  

Med hänsyn till skyddsregelns övergripande syfte att ge enskilda som befunnit sig i en 

destruktiv relation möjlighet att få stanna i Sverige, som en kompensation för den 

uppskjutna invandringsprövningen, tycker jag inte att det är ändamålsenligt att ställa höga 

krav på en sådan teknikalitet som vilken tidpunkt en ansökan har inkommit. Det ges som 

sagt ingen heltäckande ledning i förarbetena eller i vägledande praxis, så den restriktiva 

hållning som vissa migrationsdomstolar har uttryckt har inte grund i rättskällorna. En 

hållning som är mer i linje med MiÖD:s uttalande i MIG 2011:25 om att rättstillämparen 

ska beakta enskildas individuella förhållanden och förutsättningar, vore mer 

ändamålsenlig. 

6.2.5.1 Sammanfattning och slutsatser 

Rättskällorna ger ingen ledning i hur en ansökan om förlängt uppehållstillstånd som 

inkommit först efter det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut ska bedömas. I två ärenden 

har sådana ”sena” yrkanden lett till avslag, trots att den sökande berättat om övergreppen 

tidigare än sökande vars yrkande godtas enbart för att en anknytningsansökan gjorts före 

tillståndet löpt ut. Det är olämpligt att låta dessa två situationer behandlas olika, eftersom 

den uppskjutna invandringsprövningen skapar incitament för enskilda att stanna i 

anknytningsförhållandet i två år. Jag tror att det leder till mer ändamålsenliga resultat att 

beakta den utsatta situation som den sökande befinner sig i, än att låta en sådan 

teknikalitet som ansökningstillfället utgör vara avgörande i sökandens fall. Det krävs mot 
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denna bakgrund förtydliganden om hur ansökningstillfället ska bedömas, för att 

säkerställa att enhetlig och ändamålsenlig tillämpning uppnås.  

6.2.6 Sammanfattande reflektioner om tillämpningens stabilitet 

Inför kartläggningen ville jag inte utesluta att migrationsdomstolarna genom åratal av 

tillämpning lyckats utveckla samstämmig praxis för skyddsregeln, trots att 

rättskälleunderlaget medfört svårigheter att tillämpa regeln. Systematiken där skälen för 

avslag prövas först tror jag dock har lett till att migrationsdomstolarna inte har kunnat 

utveckla sådan praxis. De olika delarna kommer sällan till prövning och när prövningarna 

väl sker är bedömningarna ofta otydliga. De problemområden som jag har valt ut visar att 

migrationsdomstolarna ställs inför stora svårigheter när det fordras utförliga bedömningar 

med nästintill obefintlig ledning i rättskällorna. Det är positivt att domstolarna i ett par 

fall har gjort genuina försök att bedöma seriöst från början respektive ansökningstillfället 

och inte enbart avslagit med en intetsägande motivering. Samtidigt är det inte rättssäkert 

att resultaten ser så pass olika ut.  

Om jag har rätt i att rättstillämparen skulle stöta på svårigheter när en fullständig 

bedömning behöver göras, så är förutsättningarna för tillämpning inte stabil. Det finns 

skäl att förtydliga hur seriöst från början och ansökningstillfället ska bedömas, men det 

är sannolikt så att behoven av förtydliganden sträcker sig även till andra delar i 

bedömningen. En ytterligare grund för detta är att rättskällorna är motstridiga, vilket för 

mig in på nästa punkt. 

6.3 Följderna av att rättskällorna är motstridiga 

6.3.1 Inledning och allmänna reflektioner 

I min analys av förarbetsuttalandena, UN:s praxis och MIG 2011:25 kom jag fram till att 

rättskällorna är motstridiga på flera punkter, mer om detta i avsnitt 3.3, 4.1.1 och 4.2.5. 

Utifrån Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas domar är min allmänna 

bedömning att motstridigheterna i rättskällorna gör avtryck. Det är rimligt till den gräns 

som lagstiftaren avsett att avvägningar ska göras, men frågan är om rättstillämparna getts 

tillräckliga verktyg att göra avvägningarna på likartade sätt. 

Ett inledande konkret exempel på detta är Migrationsverkets uttalande inför 

Migrationsdomstolen i Luleå i det ärende där Migrationsverket avslog sökandens yrkande 

om uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln utan att redovisa närmare bedömning 
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(överklagandet bifölls).124 Migrationsverket motsatte sig ändring av beslutet och anförde 

att ”[e]nligt förarbetena får inte tillämpningen av bestämmelsen ske alltför lättvindigt då 

regeln enkelt skulle kunna missbrukas för att kringgå den reglerade invandringen”. Det 

uttalandet kan direkt relateras tillbaka till den diskussion jag förde i min analys av risken 

för missbruk kontra skyddsregelns övergripande syfte, avsnitt 3.3.2. Migrationsverkets 

beslut utgör ett exempel på där rättstillämparen haft svårt att navigera de motstående 

värdena i rättskällorna, med följden att skyddsregelns syfte fick ge vika i för hög grad till 

förmån för risken för missbruk.  

Andra exempel är att MiÖD:s oklara uttalanden om att den sökande ska ”göra 

antagligt” att förhållandet upphört främst på grund av övergreppen jämfört med 

förarbetenas ”kan antas”, se avsnitt 4.2.5, har resulterat i olika skrivningar i besluten och 

domarna. I de flesta fall förekommer förarbetsuttalandet ”kan antas” och 

migrationsdomstolarna tycks inte placera bevisbördan på den sökande, men i två domar 

ska det göras antagligt att förhållandet upphört främst därav.125 I ett av dessa mål har 

bevisbördan helt uppenbart lagts på den sökande, vars yrkande om uppehållstillstånd med 

stöd av skyddsregeln avslås just på grund av att bevisbördan inte uppfyllts.126 Ett tredje 

problemområde är att luggningar, strypgrepp och slag inte ansetts utgöra övergrepp av 

sådan allvarlig art som omfattas av skyddsregeln,127 vilket kan relateras till min 

diskussion i avsnitt 3.3.3 om de otydliga förarbetsuttalandena om övergreppens allvar.  

 En fullständig bedömning av hur motstridigheterna i rättskällorna kommer till uttryck 

i tillämpningen av varje enskild del av skyddsregeln är för omfattande för ett 

examensarbete. Jag väljer därför i min fortsatta diskussion att fokusera på två av de 

motstridigheter i rättskällorna som jag tidigare har identifierat.  

6.3.2 Krav på stödbevisning och stödbevisningens bevisvärde 

6.3.2.1 Inledning 

I avsnitt 3.2.2 har jag redogjort för förarbetsuttalandena att det normalt inte kan anses 

tillräckligt att den sökande uppger att förutsättningarna är sådana att skyddsregeln är 

tillämplig utan att det måste finnas omständigheter som stöder sökandens påståenden, 

t.ex. kan dokumentation i form av polisanmälningar, intyg från sociala myndigheter och 

kvinnojourer samt läkarintyg vara till ledning. Jag tog i avsnitt 4.2.3.2 upp att MiÖD tycks 

                                                 

124 Beslut och dom 3. 
125 Dom 12 och 18. I beslut 18 refereras MIG 2011:25 som stöd.  
126 Dom 12.  
127 Dom 4 och dom 18. 
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sänka kravet i sin dom MIG 2011:25 och anför att det normalt bör finnas omständigheter 

till stöd. Jag tog även i avsnitt 3.3.4 upp att värderingen av stödbevisningen kan försvåras 

om stödbevisningen helt grundas på sökandens muntliga uppgifter.   

Rättskällorna aktualiserar två frågor; huruvida stödbevisning alltid är nödvändig och 

hur den i sådana fall ska värderas. 

6.3.2.2 Migrationsverket hantering 

Kartläggningen visar att sökande i majoriteten av fallen har åberopat relevant 

stödbevisning inför Migrationsverket, bl.a. polisanmälningar, intyg från kvinnojourer och 

sjukjournaler. Bevisningen har inte i samtliga fall blivit föremål för bedömningar, på 

grund av systematiken där skäl för avslag prövas först.  

När stödbevisning som Migrationsverket bedömer vara relevant saknats, har detta 

problematiserats. Det konstateras i ett fall att den sökande inte har åberopat några 

handlingar, ”t.ex. polisanmälningar, läkarintyg” till stöd för hens uppgifter. Den sökande 

har åberopat allmän information från socialtjänsten och ett brev från en socialsekreterare, 

som Migrationsverket bedömer inte kan tillmätas något högre bevisvärde än sökandens 

muntliga uppgifter.128 I ett annat fall får den sökande avslag på grund av att hen inte 

skickat in ”några handlingar eller intyg” som ”styrker” att hen utsatts för sådana 

övergrepp som omfattas av skyddsregeln,129 medan avsaknaden av stödbevisning i ett 

annat fall beaktas men inte är ensamt avgörande för sökandens avslag.130  

I ett ärende131 har den sökande berättat om övergrepp i förhållandet inom ramen för 

två olika utredningar hos socialförvaltningen. Migrationsverket skriver explicit att 

socialförvaltningens dokument har ”högt bevisvärde”, trots att innehållet enbart grundas 

på den sökandes muntliga utsago. I två andra fall132 har dock Migrationsverket 

problematiserat stödbevisningens bevisvärde utifrån att bevisningen grundas helt på 

sökandens muntliga uppgifter. I båda dessa fall har frågan återkommit hos 

migrationsdomstolarna efter överklagande, jag redogör för resonemangen i nästa avsnitt.  

6.3.2.3 Migrationsdomstolarnas hantering 

Inför migrationsdomstolarna har normalt samma bevisning åberopats som inför 

Migrationsverket, men i ett fåtal fall har ytterligare bevisning tillkommit. I ett sådant fall 

                                                 

128 Beslut 1. 
129 Beslut 11. 
130 Beslut 16. 
131 Beslut 18. 
132 Beslut 15 och beslut 17. 
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noterade Migrationsverket i sin avslagsbedömning att den sökande inte hade polisanmält 

referenspersonen. Inför Migrationsdomstolen i Luleå åberopas dock en polisanmälan.133  

 I ett första fall där stödbevisning problematiseras eftersom den grundas på sökandens 

muntliga uppgifter, åberopas både en polisanmälan mot referenspersonen och att den 

sökande placerats på skyddat boende efter bedömning av stadsdelsförvaltningen. Både 

Migrationsverket och Migrationsdomstolen i Stockholm anser att detta inte är tillräckligt, 

eftersom både polisanmälan och beslutet om skyddat boende grundar sig på sökandens 

muntliga uppgifter. Sökandens yrkande avslås mot bakgrund av detta i båda 

instanserna.134 

Liknande resonemang återkommer i ett annat ärende135, där Migrationsverket inte 

tillmäter sökandens polisanmälan mot referenspersonen eller åberopade 

journalanteckningar någon betydelse eftersom dokumentationen enbart baseras på hens 

muntliga uppgifter. Migrationsdomstolen i Stockholm anser rentav att det inte finns 

”någon” bevisning som medför att den sökande gjort sannolikt att hen utsatts för 

övergrepp. Enbart att den sökande flyttat till skyddat boende anses inte vara tillräckligt.  

I den enda bifallsdomen136 i kartläggningen väljer Migrationsdomstolen i Luleå att 

behandla stödbevisningen på motsatt vis. Domstolen anser att det ”starkt” talar för 

sökandens sak att svenska myndigheter bedömt att det finns skäl att belägga sökandens 

ex-partner med kontaktförbud. I ett ärende godtar Migrationsdomstolen i Stockholm 

åberopad bevisning från socialförvaltningen som stöd och anför att det är ”ostridigt” i 

målet att sökanden utsatts för övergrepp, ”som dokumenterats av socialförvaltningen”.137 

I ett sista mål av relevans138 finner Migrationsdomstolen i Stockholm ”inte skäl att 

ifrågasätta” att sökanden utsatts för kränkningar i relationen, trots att hen inte åberopar 

någon stödbevisning överhuvudtaget. Enbart hens muntliga utsago anses alltså i det fallet 

vara tillräckligt, även om avslag senare meddelas på annan grund. Det är för övrigt ett av 

få mål där det framgår att muntlig förhandling har hållits.  

                                                 

133 Beslut 4. 
134 Dom 15. 
135 Beslut och dom 17. 
136 Dom 3. 
137 Dom 18. 
138 Dom 16. 
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6.3.2.4 Närmare analys av betydelsen av stödbevisning 

Den första frågan är till vilken grad stödbevisning är nödvändigt. I ett av ärendena139  

inkluderar Migrationsverket både uttalandena i förarbetena och i MIG 2011:25. Först 

anförs att det ”normalt måste finnas omständigheter...” och kort därefter menas att det 

”bör normalt finnas omständigheter…”, vilket inte framstår som helt hållbart. Jag vill 

påstå att ordvalet normalt öppnar upp för att stödbevisning inte alltid krävs, utan att det 

beror på fall till fall. Om min tolkning är korrekt, skulle kanske en detaljerad redogörelse 

för våldet och kränkningarna kunna vara tillräckligt. 

Det framgår av redogörelserna ovan att avsaknaden av stödbevisning i ett par fall lett 

till avslag hos Migrationsverket och i ett tredje fall tillmätts betydelse men inte varit 

ensamt avgörande för avslaget. I ett fall har Migrationsdomstolen i Stockholm varit 

restriktiv i sin bedömning av vad som är relevant bevisning och sedan avslagit på grund 

av avsaknaden av sådan bevisning, medan Migrationsdomstolen i Stockholm i ett annat 

fall inte tycks anse att stödbevisning är nödvändigt för att visa att övergrepp förekommit. 

Det verkar alltså inte vara givet vilken betydelse avsaknaden av stödbevisning ska ha. 

 Nästa fråga är hur stödbevisningen ska värderas. Som utgångspunkt råder naturligtvis 

fri bevisprövning. Det betyder dock inte att domstolarnas bevisvärdering inte kan bli 

föremål för diskussion. Som framgår ovan har rättstillämparna i flera fall tillmätt 

stödbevisning ett lågt bevisvärde eftersom den enbart baserats på den sökandes muntliga 

uppgifter, trots att den åberopade stödbevisningen utgörs av sådan dokumentation som 

enligt förarbetena ska kunna vara till ledning.  

Jag ifrågasätter att det var lagstiftarens avsikt att exkludera stödbevisning i de former 

som exemplifieras i förarbetena, enbart på grund av vad den baseras på. Det kan inte vara 

ovanligt att polisanmälningar upprättas och beslut om skyddade boenden fattas just på 

basis av muntliga uppgifter. Jag tycker att det ligger närmare till hands att värdera 

stödbevisningen som i bifallsdomen från Migrationsdomstolen i Luleå. Det liknar också 

MiÖD:s hantering i MIG 2011:25, där ”en omständighet av vikt” ansågs vara just att 

stadsdelsförvaltningen bedömt sökandens uppgifter som ”så trovärdiga” att hen placerats 

i skyddat boende och senare akutboende. 

I ljuset av MIG 2011:25 är min bedömning att det är mer ändamålsenligt att låta det 

ha betydelse att en utomstående part (kvinnojour, polis, socialförvaltning o.s.v.) bedömt 

sökandens muntliga uppgifter som trovärdiga nog att vidta en åtgärd. Jag vill inte heller 

                                                 

139 Beslut 17. 
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utesluta att det även borde kunna tillmätas betydelse att den sökande berättat om 

övergreppen för t.ex. polis, kvinnojour eller sjukvårdspersonal utan att någon åtgärd 

vidtagits, eftersom förarbetena tar upp ”polisanmälan” som ett exempel på 

stödbevisning.140 Det vore annars rimligare att lagstiftaren begärt att ”en förundersökning 

inletts mot referenspersonen”. 

6.3.3 Tillämpning av ”en samlad bedömning” 

6.3.3.1 Inledning 

I min analys av skyddsregelns förarbeten i avsnitt 3.2.3. och 3.3.5 redogjorde jag för att 

förarbetena ger uttryck för att en samlad bedömning ska göras när skyddsregeln tillämpas, 

vilket beroende på tolkning kan bestå i ett eller två moment. Det första momentet består 

av att en samlad bedömning ska göras av skyddsregelns olika delar, medan det andra 

momentet utgörs av en samlad bedömning där även övriga starka skäl att bevilja 

uppehållstillstånd beaktas, bl.a. sökandens anknytning till Sverige och risk för social 

utstötning i hemlandet.  

 Det framgick även i min redogörelse för UN:s vägledande beslut i avsnitt 4.1 att UN 

hanterat frågan på två olika sätt. I två beslut delades skyddsregeln och övriga starka skäl 

upp under två separata rubriker, men övergreppen återkom även i diskussion mot p. 3 

(UN 390–00 och UN 391–00) och i tredje beslut bedöms skyddsregeln och övriga starka 

skäl gemensamt utan uppdelning (UN 418–00).  

6.3.3.2 Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas hantering 

Eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolarnas hantering av den samlade 

bedömningen ser likadan ut, redogör jag för tillämpningen gemensamt. Dock kan inte 

lika säkra slutsatser dras av Migrationsverkets beslut som av domarna, eftersom besluten 

endast utgör ett begränsat urval. 

Det framgår av kartläggningen att orden ”samlad” eller ”sammantagen” förekommer 

på relevanta sätt i endast 3 av 15 beslut från Migrationsverket där skyddsregeln bedöms, 

inräknat redogörelser för gällande rätt.141 Hos migrationsdomstolarna görs en samlad 

bedömning i endast en dom.142 Det är möjligt att Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna gör samlade bedömningar även i andra ärenden som omfattas av 

kartläggningen, utan att det explicit framgår av besluts- och domskälen. Med tanke på hur 

                                                 

140 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
141 Beslut 1, 17 och 18. 
142 Dom 15. 
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utförliga referenser som i regel görs till förarbetena i Migrationsverkets beslut, är det 

iögonfallande att kravet på samlad bedömning sällan innefattas. 

Av kartläggningen framgår att sökande i samtliga ärenden har åberopat 

omständigheter som kan härledas till den exemplifierade kategorin av övriga starka skäl 

som enligt förarbetena ”måste” beaktas, utöver sitt yrkande om uppehållstillstånd med 

stöd av skyddsregeln. De olika sökande har både åberopat risk för social utstötthet vid 

återvändande på grund av hederskontext143 och stark anknytning till Sverige genom 

anställning.144. Sökande har även åberopat skäl som ”bör” beaktas, t.ex. att sökande 

menar sig inte ha något att återvända till i hemlandet eftersom hen saknar nätverk där.145 

Trots att dessa åberopade skäl skulle kunna räknas in i omständigheter som ”måste” 

eller ”bör” beaktas enligt förarbetena, beaktar Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna aldrig omständigheterna i prövningarna mot skyddsregeln. I vart 

fall inte så att det framgår av besluts- och domskälen. Istället delas sökandes yrkanden 

normalt upp i olika delar, där övriga starka skäl prövas separat mot 5 kap. 16 § 3 st. 1 p. 

och 3 p. UtlL respektive 5 kap. 6 § UtlL. Bedömningarna mot 5 kap. 16 § 3 st. 3 p. UtlL 

(starka skäl) är ofta kortfattade och består ibland av endast en mening.146 Det förekommer 

att Migrationsverket eller migrationsdomstolarna i sina bedömningar av p. 3 hänvisar till 

förarbetsuttalandena om den samlade bedömningen (d.v.s. det som sägs i skyddsregelns 

förarbeten), vilket ger uttryck för uppfattningen att den samlade bedömningen ska göras 

under p. 3 och inte p. 2.147 

6.3.3.3 Närmare analys av den samlade bedömningen 

Det framgår av kartläggningen att hanteringen av den samlade bedömningen har gjorts 

på likartade sätt, tillämpningen är således enhetlig. Den relevanta frågan blir därför om 

avsaknaden av en samlad bedömning är ändamålsenlig och i linje med UN:s praxis. 

Som jag tidigare har anfört är jag av uppfattningen att skyddsregelns förarbeten 

uttrycker att någon form av samlad bedömning ska göras i varje enskilt fall.148 Det har 

dock framkommit i min kartläggning att en samlad bedömning, ens av enbart 

skyddsregelns delar, ytterst sällan görs. Det kan bero på att en sådan samlad bedömning 

inte är förenlig med systematiken där skäl för avslag prövas först och där rättstillämparen 

                                                 

143 T.ex. beslut 2, 17 och 18. 
144 T.ex. dom 3, dom 12. 
145 T.ex. dom 3. 
146 T.ex. dom 1 och beslut 2. 
147 T.ex. beslut 4, beslut 5 och dom 16. 
148 Se 1999/2000:43 s. 54 och avsnitt 3.3.5 ovan. 
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stannar efter sådant skäl påträffats. I den enda dom där en samlad bedömning explicit 

görs, är det en (enligt domstolens uppfattning) samlad bedömning av skyddsregels delar 

som är aktuell.149 

Jag har också anfört att jag är av uppfattningen att förarbetena vid en restriktiv läsning 

ger utryck för att en samlad bedömning sannolikt åtminstone ska göras när de påstådda 

övergreppen inte anses uppnå en tillräcklig nivå av allvar. I dessa fall är förarbetena 

tydliga med att övriga omständigheter vid en samlad bedömning kan göra att situationen 

framstår som så ömmande att uppehållstillstånd bör beviljas.150 Någon sådan samlad 

bedömning förekommer inte i något av besluten eller domarna. 

I UN 391–00 och 391-00 delades prövningen mot 5 kap. 16 § 3 st. UtlL visserligen 

upp mot skyddsregeln (p. 2) och andra starka skäl (p. 3), i det ena fallet med hänvisning 

till just det förarbetsuttalande som skapar tvivel om vad lagstiftaren avsett.151 I praktiken 

vägdes dock övergreppen in i prövningarna mot p. 3, vilket i det ena fallet innebar att 

övriga starka skäl kompenserade för att övergreppen inte bedömdes vara så pass allvarliga 

att de levde upp till skyddsregelns krav och i det andra fallet vägde upp för att förhållandet 

varit helt kortvarigt.  

Migrationsverket och migrationsdomstolarna följer UN:s praxis, på så vis att övriga 

starka skäl inte vägs in i bedömningen av skyddsregeln. Övergreppen återkommer dock 

aldrig i bedömningarna mot p. 3, vilket avviker från UN:s vägledande beslut. Övriga 

starka skäl vägs inte samman med skyddsregeln ens när kärnfrågan i bedömningarna är 

övergreppens allvarliga art152 och det finns inga tecken på att det skulle kunna 

kompensera för andra krav – t.ex. förhållandets kortvarighet, som i UN 390–00. I ett 

belysande exempel har den sökande åberopat risken att hen kommer att mördas av sina 

familjemedlemmar vid ett återvändande till hemlandet eftersom den sökande vanhedrat 

sin familj genom att gifta sig och skilja sig mot deras vilja. Detta beaktas inte i prövningen 

mot skyddsregeln och någon konkret prövning mot p. 3 förekommer inte alls.153 

Gränsdragningsproblematiken mellan p. 2 (skyddsregeln) och p. 3 (starka skäl) verkar 

ha resulterat i att övriga starka skäl inte beaktas i prövningen av skyddsregeln och att 

övergreppen inte beaktas i prövningen av starka skäl. Det innebär att sökande inte 

                                                 

149 Dom 15. Det görs en samlad bedömning av skyddsregelns tillämplighet, men det är i praktiken bara 

övergreppen som prövas. 
150 Prop. 1999/2000:43 s. 54. 
151 I UN 390–00 hänvisas till prop. 1999/2000:43 s. 65. 
152 T.ex. beslut 12 och dom 12, dom 18. 
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tillerkänns den samlade bedömningen under någon av punkterna, vilket jag inte anser 

vara förenligt med förarbetsuttalandena eller med UN:s praxis. Det kan som jämförelse 

nämnas att det i kartläggningen av Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas 

domar från åren 2011–2014 som redovisades i Ds 2014:38 framkom att övergreppen i ett 

antal beslut och domar beaktats i prövning mot p. 3 med följden att sökandes yrkande 

bifallits.154 Så ser tillämpningen alltså inte ut hos migrationsdomstolarna idag, och 

besluten i kartläggningen visar åtminstone att övergreppen inte alltid beaktas av 

Migrationsverket. 

6.3.4 Sammanfattande reflektioner om följderna av att rättskällorna är 

motstridiga 

De motstridigheter i rättskällorna som jag identifierat inledningsvis har gjort sig gällande 

i tillämpningen av skyddsregeln hos både Migrationsverket och migrationsdomstolarna, 

vilket jag har valt att illustrera genom att redogöra för svårigheter som uppkommit i 

bedömningarna av stödbevisningen och tillämningen av en samlad bedömning. 

Det går inte att utläsa av rättskällorna om stödbevisning alltid ska vara nödvändigt 

eller inte, samt hur stödbevisning som baseras på sökandes muntliga uppgifter ska 

värderas. Jag har därför förståelse för att domstolarna har svårt att hantera dessa frågor, 

särskilt den senare. Samtidigt har bedömningarna haft stor betydelse i enskildas fall och 

i flera ärenden utgjort skäl för avslag. Det är därför angeläget att rättstillämparen får svar 

på frågorna genom att den avsedda tillämpningen förtydligas.  

Det får inte heller råda tvivel om vilka faktorer som lagstiftaren avsett ska ha betydelse 

i den samlade bedömningen. Jag har även här förståelse för att rättstillämparna haft svårt 

att förhålla sig till rättskällorna som behandlar gränsdragningen mellan 5 kap. 16 § 3 st. 

2 p. och 3 p. UtlL. De vägledande besluten från UN är idag är 19 år gamla och hänvisas 

inte till i de beslut och domar som omfattas av min kartläggning. I nuläget har 

rättstillämparna valt ett restriktivt förhållningssätt, vilket innebär minskade möjligheter 

för uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln men även med stöd av 5 kap. 16 § 3 st. 3 

p. UtlL. Det skulle därför vara önskvärt att det klargörs vad den samlade bedömningen 

ska innehålla och att vägledande praxis vitaliseras. 

                                                 

154 Ds 2014:38 s. 38. 
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6.4 Individuella hänsyn beaktas sällan (jfr MIG 2011:25) 

6.4.1 Migrationsverkets hantering 

Som tidigare anfört uttalade MiÖD i MIG 2011:25 att rättstillämparen särskilt ska beakta 

de svårigheter som kan föreligga för personer som utsatts för våld i nära relationer att 

vända sig till polis och andra institutioner eller att överhuvudtaget söka hjälp och berätta 

om sin situation för omgivningen. I detta sammanhang bör enligt MiÖD hänsyn också tas 

till sökandens individuella bakgrund och förutsättningar.  

Migrationsverket har i redogörelser för gällande rätt i tre beslut omnämnt att MIG 

2011:25 ställer krav på att rättstillämparen beaktar den sökandes individuella situation.155 

I endast ett beslut går det dock att utläsa att individuella hänsyn vägs in i bedömningen.156 

I beslutet anför Migrationsverket att myndigheten ”har förståelse för att kvinnor i 

våldsamma relationer kan ha svårigheter med att kontakta myndigheter”, men godtar inte 

sökandes förklaringar att hen inte kunde svenska och menar att sökande haft möjlighet att 

kontakta både myndigheter och polis. 

6.4.2 Migrationsdomstolarnas hantering 

MiÖD:s uttalanden i MIG 2011:25 förekommer inte i någon redogörelse för gällande rätt 

hos migrationsdomstolarna. I likhet med Migrationsverket tar migrationsdomstolarna 

endast hänsyn till den sökandes individuella situation i ett fall157, vilket dock inte är 

samma ärende som hos Migrationsverket. Att det inkluderas tycks bero på att det explicit 

innefattas i sökandens yrkande. Hens uppgifter rör bl.a. att hen kommer från en 

mansdominerad kultur där mäns övergrepp är vanligt förekommande och i normalfallet 

inte leder till lagföring, samt att hen varit starkt kontrollerad av sin make i Sverige. De 

åberopade omständigheterna liknar den hänsyn som MiÖD beaktar i MIG 2011:25. 

Migrationsdomstolen i Stockholm redovisar inte sin bedömning av den individuella 

hänsynen, men kommenterar att bevisbördan inte uppfyllts ”även med beaktade av 

sökandens bakgrund och individuella förutsättningar”. 

I ett flertal fall har sökande uppgett omständigheter som skulle passa väl att beakta 

inom ramen för den individuella hänsynen som MiÖD åsyftar i MIG 2011:25. En sökande 

har bl.a. uppgett att hen varken haft jobb eller pengar och känt sig beroende av 

                                                 

155 Beslut 12, 15 och 17. 
156 Beslut 1. 
157 Dom 15. 
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referenspersonen som också hotat att ”sparka ut sökanden ur Sverige” om hen berättade 

om övergreppen.158 I ytterligare fyra fall menar sig sökande ha hotats med utvisning om 

de inte gjorde som referenspersonerna befallde159 och i två andra fall har sökande uppgett 

att de varit rädda för referenspersonerna.160 

I dessa fall har migrationstomstolarna valt att avslå de sökandes yrkanden om 

uppehållstillstånd tidigt i sin bedömning, vilket gör att det inte går att utesluta att 

individuell hänsyn hade tagits om det hade funnits anledning till det längre fram i 

bedömningen. Att migrationsdomstolarna dock aldrig inkluderar uttalandet i de fall det 

finns beskrivningar av gällande rätt och att det sällan förekommer i beskrivningen av 

gällande rätt hos Migrationsverket (vilket ibland refereras till i migrationsdomstolarnas 

domar) talar dock emot att det ges uppmärksamhet i tillämpningen.  

6.4.3 Den individuella hänsynens betydelse för ändamålsenligheten 

MiÖD:s uttalanden i MIG 2011:25 menar jag skulle kunna ha stor betydelse för 

tillämpningens ändamålsenlighet. Eftersom skyddsregeln innehåller många olika delar 

som rättstillämparen verkar ha svårigheter att hantera, skulle den individuella hänsynen 

kunna vara till hjälp. Om rättstillämparen t.ex. har problem med att den sökande inte 

lämnat in en ansökan under tiden som förhållandet varade, eller att den sökande har gått 

tillbaka till en våldsam partner, så kan sökandes individuella situation ge förklaringar som 

gör att utfallet verkar mindre stötande.  

I skyddsregelns förarbeten uttrycks vikten av att skyddsregeln kommer till användning 

och jag har svårt att tro att det var ett medvetet val att försvåra bedömningen genom de 

motstridiga eller bristfälliga uttalandena i förarbetena. MiÖD:s avsikt med att ställa upp 

detta krav i MIG 2011:25 kan ha varit att hjälpa rättstillämparen ta sig förbi hindren och 

se till att lagstiftarens övergripande mål uppnås. 

 Det nu sagda innebär inte att den individuella hänsynen konsekvent ska innebära att 

rättstillämparen beviljar uppehållstillstånd med stöd av skyddsregeln. Jag tror visserligen 

att hänsynen skulle kunna bidra till fler bifall. Men jag tror också att det kan bidra till 

avslagsbeslut som framstår som mer motiverade än idag, eftersom domstolen i alla fall 

har vägt in hela sökandes situation i bedömningen.  

                                                 

158 Dom 7. 
159 Dom 6, 11, 15 och 18. 
160 Dom 14 och dom 12. 
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6.4.4 Sammanfattning och slutsatser 

Individuella hänsyn beaktas i princip aldrig i de beslut och domar som omfattas av 

kartläggningen. Det utgör en avvikelse från de övriga problem i tillämpningen som jag 

har diskuterat. I det här fallet handlar det inte om att rättskällorna är bristande eller 

motstridiga, utan MiÖD:s uttalanden om att individuella hänsyn ska beaktas är tydliga. 

Genom MiÖD:s tillämpning i MIG 2011:25 i det konkreta fallet framgår hur en sådan 

bedömning kan göras. Problemet ligger istället i att vägledande praxis inte följs. 

 Jag är av uppfattningen att den individuella hänsynen kan hjälpa rättstillämparen att 

navigera motsättningar i rättskällorna med följden att tillämpningen blir mer dynamisk 

och anpassad efter enskildas förhållanden. Det tror jag också kommer göra att 

tillämpningen blir mer ändamålsenlig. Mot den bakgrunden är det viktigt att kravet i MIG 

2011:25 vitaliseras, för att säkerställa att underinstanserna följer praxis. 

6.5 Sammanfattande reflektioner om behovet av förtydliganden 

Eftersom systematiken i både Migrationsverkets beslut och migrationsdomstolarnas 

avgöranden innebär att många av skyddsregelns delar aldrig kommer till prövning, har 

det inte varit möjligt att bedöma om varje enskild del bedöms på ett enhetligt sätt av 

migrationsdomstolarna. Mitt intryck är att tillämpningen av skyddsregeln, genom den 

systematik som etablerades i MIG 2011:25, ofrivilligt gjorts beroende av att det finns ett 

skäl för rättstillämparen att avslå. Det innebär inte att rättstillämparen aktivt söker en 

grund för avslag, men det finns inget som talar för att alla verktyg finns som behövs för 

att göra fullständiga prövningar på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt. Den bristande 

eller motstridiga ledningen försätter rättstillämparen i en svår sits, vilket jag har illustrerat 

genom två exempel; bedömningarna av seriöst från början och ansökningstillfället. 

Tillämpningen av seriöst från början är inte enhetlig och innehåller en rad motsättningar, 

vilket beror på att migrationsdomstolarna hämtat ledning ur prövningar som inte kan 

jämställas med seriöst från början utan att systemet måste ge vika i någon aspekt. 

Bedömningen av ansökningstillfället innebär att vissa sökande behandlas mer förmånligt 

än andra, vilket jag inte anser är ändamålsenligt sett till den teknikalitet som 

ansökningstillfället utgör jämfört med skyddsregelns övergripande syfte. 

 Det framgår av tillämpningen att de motstridigheter som jag har identifierat i 

rättskällorna gör avtryck i den praktiska tillämpningen på sätt som går utöver att 

rättstillämparen ska göra avvägningar. Jag har låtit två exempel, hantering av 
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stödbevisning och den samlade bedömningen, illustrera hur svårt det är för domstolarna 

att navigera dessa otydligheter. Mot bakgrund av att domstolarna förväntas tillämpa 

skyddsregeln i ljuset förarbetsuttalanden om att missbruk av regeln ska undvikas, är det 

inte helt oväntat att domstolarna intar restriktiva förhållningssätt. Det har i flera fall 

inneburit att stödbevisning som grundas på sökandes muntliga uppgifter avfärdas, trots 

att stödbevisningen utgörs av sådan dokumentation som enligt förarbetena ska kunna vara 

till ledning. Det har mot bakgrund av uttalandena i förarbetena och MIG 2011:25 också 

varit oklart huruvida stödbevisning alltid ska krävas eller inte. 

Den samlade bedömningen aktualiserar både motstridigheter i rättskällorna och att 

vägledande praxis inte följs. Jag har identifierat viss diskrepans i förarbetsuttalandena, 

men UN har tagit ställning i frågan genom att i två vägledande beslut tydligt beakta 

övergreppen i sina bedömningar av övriga starka skäl (p. 3) och i ett tredje beslut gjort en 

gemensam bedömning av p. 2 och p. 3. UN:s praxis visar att övriga starka skäl både kan 

kompensera för att övergreppen inte anses vara av tillräckligt allvarlig art (vilket jag 

menar att förarbetena ger uttryck för genom en restriktiv tolkning) och andra brister i 

bedömningen mot skyddsregeln, t.ex. att förhållandet anses ha varit helt kortvarigt (vilket 

är en mer generös tolkning av förarbetena). Av kartläggningen framgår att andra starka 

skäl dock inte beaktas i bedömningen av p. 2 (skyddsregeln), och de omständigheter som 

legat till grund för prövning mot skyddsregeln beaktas inte i prövningen mot p. 3 (andra 

starka skäl), av migrationsdomstolarna idag. UN:s praxis behöver vitaliseras, eller så 

krävs ett slutligt svar på hur lagstiftaren avsett att den samlade bedömningen ska göras. 

Analysen av tillämpningen har visat att det även finns behov av förtydliganden som 

inte alls beror på att skyddsregeln har många olika delar eller att rättskällorna är 

bristfälliga eller motstridiga. Istället grundas problematiken i att migrationsdomstolarna 

inte följer MiÖD:s vägledande praxis. Att individuella hänsyn ska tas råder det inget 

tvivel om och MiÖD visar också i MIG 2011:25 rent konkret hur den bedömningen kan 

göras. Trots detta beaktas individuella hänsyn endast i en enda dom, i vart fall så att det 

framgår av domskälen. Även uttalandet i MIG 2011:25 behöver därför vitaliseras. 

Sammanfattningsvis ger kartläggningen uttryck för ett antal problem i 

migrationsdomstolarnas tillämpning som motiverar förtydliganden. De begränsade antal 

beslut från Migrationsverket som omfattas av kartläggningen kan inte ge en rättvis bild 

av hur enhetlig och ändamålsenlig myndighetens tillämpning är överlag. Genom 

förtydliganden kan det dock förväntas att färre beslut av de slag som varit föremål för 

min diskussion förekommer i framtiden. 
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 Sammanfattning och slutsatser 

I denna framställning har jag utrett förutsättningarna för enhetlig och ändamålsenlig 

tillämpning av skyddsregeln. Det har framkommit att den ledning som ges i förarbetena 

och vägledande praxis i hur regeln ska tillämpas i vissa delar är bristande eller 

motstridiga, men att förutsättningarna i andra delar ser bättre ut. Min kartläggning av 

Migrationsverket och migrationstomstolarna tillämpning åren 2017–2018 har påvisat ett 

antal problem sett till både enhetlighet och ändamålsenlighet som motiverar att 

förtydliganden görs av hur skyddsregeln ska tillämpas. 

Genom att studera bestämmelsens bakgrund framkom att kodifieringen i 

utlänningslagen år 2000 var resultatet av att lagstiftaren ansåg att det var angeläget att 

skyddsregeln kom till större användning än tidigare, för att motverka den negativa 

konsekvensen av uppskjuten invandringsprövning som innebär att människor stannar i 

anknytningsförhållanden där de utsätts för våld eller andra allvarliga kränkningar. 

Jag har i min närmare analys av ordalydelsen och förarbetena dock sett att lagstiftaren 

inte gett rättstillämparen goda förutsättningar att tillämpa skyddsregeln. Sammantaget ger 

ordalydelsen och förarbetena uttryck för att den sökande vid en samlad bedömning ska 

ha gjort det sannolikt att hen, eller hens barn, utsatts för övergrepp av allvarlig art i form 

av systematiskt våld eller andra allvarliga kränkningar av sin frihet eller frid vilket inte 

utgjorts av enstaka mindre våldshandlingar, vilket har lett till att hens seriösa och inte 

helt kortvariga samboförhållande med partnern upphört främst på grund av detta. Det 

innebär att rättstillämparen ska genomföra en mängd bedömningar för att skyddsregeln 

ska vara tillämplig. Förarbetena ger samtidigt ingen ledning i hur flera rekvisit ska 

bedömas och är i andra delar motstridiga. 

 Det framgår också att vägledande praxis i frågan är begränsad och idag relativt 

gammal. Denna praxis ger i viss mån förbättrade möjligheter att tillämpa skyddsregeln 

men bidrar i andra delar till ytterligare tillämpningsproblematik. Varken UN:s vägledande 

beslut, UN 390–00, 391–00 och 418–00 eller det enda prejudikatet från MiÖD, MIG 

2011:25, ger svar på alla frågor som förarbetena gett upphov till. I UN:s praxis ges viss 

ledning i vad är att anse som helt kortvarigt sammanboende och besluten innehåller också 

viktiga ställningstaganden i hur en samlad bedömning ska göras, även om 

gränsdragningsproblematik mellan 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. och 3 p. UtlL kvarstår. MiÖD:s 

uttalande att rättstillämparen särskilt ska beakta sökandes individuella situation i 

bedömningen av skyddsregeln, bidrog till förbättrade möjligheter att tillämpa 
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skyddsregeln, eftersom tillämpningen kunde bli mer dynamisk. Domstolen etablerade 

också en systematik där skälen för avslag ska bedömas först. Samtidigt innehåller MIG 

2011:25 motstridiga uttalanden om hur bedömningen ska göras av kravet på att 

förhållande ska kunna antas ha upphört främst på grund av övergreppen, samt hur högt 

krav som ska ställas på förekomsten av stödbevisning. 

Genom att analysera ett antal beslut från Migrationsverket och samtliga domar från 

migrationstomstolarna åren 2017–2018 har det framkommit att båda instanserna i stort 

sett följer samma systematik som MiÖD. Även om Migrationsverket ofta innefattar en 

majoritet av skyddsregelns olika delar i sin redogörelse för gällande rätt, är det många 

delar som i praktiken aldrig kommer till prövning. Det har också framkommit att 

Migrationsverkets tillämpning i besluten som omfattas av kartläggningen varit spretig, 

bl.a. eftersom Migrationsverket ger skyddsregeln olika mycket utrymme i sina beslut utan 

uppenbar anledning och att myndigheten ibland hanterat de olika kraven på till synes 

felaktiga sätt. Samtidigt utgör besluten endast ett begränsat urval, vilket gör det viktigt att 

betona att det som har framkommit i kartläggningen inte nödvändigtvis ger en rättvis bild 

av Migrationsverkets tillämpning i stort.  

Eftersom 13 av 14 ärenden har lett till avslag även hos migrationstomstolarna, har 

skyddsregelns delar även där sällan kommit till prövning. Till skillnad från 

Migrationsverket innefattar migrationsdomstolarna sällan en redogörelse för gällande rätt 

i sina domar. Det innebär att det inte går att veta vilka delar som migrationsdomstolarna 

tycker är viktiga att lyfta fram i bedömningen av skyddsregelns tillämplighet. Mot 

bakgrund av detta, och att delarna prövas sporadiskt, går det inte att dra slutsatser om hur 

enhetlig tillämpningen av skyddsregeln är i sin helhet.   

Ett antal problemområden har gått att identifiera i kartläggningen. Mitt intryck är att 

domstolarna skulle ha betydande svårigheter att genomföra fullständiga bedömningar av 

skyddsregeln som är enhetliga och ändamålsenliga. De vitt skilda tolkningarna av kravet 

på att förhållandet varit seriöst från början respektive hur ansökningstillfället ska 

bedömas illustrerar de svårigheter som rättstillämparna ställs inför när de tvingas bedöma 

frågor med stöd av obefintlig eller begränsad ledning. Tillämpningen har inte varit 

enhetlig och åtminstone i fråga om ansökningstillfället inte heller varit ändamålsenlig. 

Detta motiverar förtydliganden av hur skyddsregeln ska tillämpas. 

De motstridigheter som framkommit i den inledande analysen av förutsättningarna för 

tillämpning har gjort avtryck i de beslut och domar som omfattas av kartläggningen. Jag 

har närmare analyserat två exempel på detta; kravet på stödbevisning och hur 
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stödbevisningen ska värderas, samt hur den samlade bedömningen ska göras. Det framgår 

att det inte finns enhetliga tolkningar av om stödbevisning alltid är nödvändig och hur 

stödbevisningen ska värderas. Även om lagstiftarens avsikt inte är helt tydlig, ifrågasätter 

jag ändamålsenligheten i att ta begränsad hänsyn till bevisning som exemplifieras i 

förarbetena enbart på grund av att den grundas på sökandes muntliga uppgifter. 

Beträffande den samlade bedömningen har det framkommit att migrationsdomstolarna 

intagit ett restriktivt förhållningssätt. Även om jag har förståelse för domstolarnas 

hållning sett till att rättskällorna i viss mån är motstridiga, menar jag att UN:s praxis har 

gett uttryck för en mer generös hållning som i dagsläget inte följs. UN:s praxis behöver 

vitaliseras, förutsatt att den utgör en korrekt tolkning av förarbetena. I annat fall behöver 

lagstiftarens avsikt förtydligas. 

Att migrationsdomstolarna inte följer vägledande praxis har även gjort sig gällande i 

frågan om det krav som MiÖD ställde upp i MIG 2011:25. Det har framkommit att den 

mjukare bedömning som MiÖD efterfrågade där hänsyn tas till sökandes individuella 

situation, inte görs i praktiken (i vart fall inte så att det framgår). Jag menar att denna 

individuella hänsyn kan ha stor betydelse i det enskilda fallet och bidra till att 

tillämpningen blir mer ändamålsenlig, eftersom sökandes hela situation beaktas. 

Det nu sagda innebär att förutsättningarna för enhetlig och ändamålsenlig tillämpning 

ser bättre ut i teorin än vad som framkommer i praktiken, eftersom migrationsdomstolarna 

överlag inte beaktar tolkningen av 5 kap. 16 § 3 st. UtlL i UN:s vägledande beslut eller 

MiÖD:s uttalanden om individuella hänsyn. De ställningstaganden som gjorts i praxis är 

dock inte tillräckliga för att läka den bristande eller motstridiga ledning som ges i 

förarbetena, vilket gör att förtydliganden av hur skyddsregeln ska tillämpas behövs även 

om vägledande praxis följs. 

I min framställning har jag inte värderat systemets utformning eller fört någon 

diskussion om att det borde förändras. För att säkerställa att rättssäkerhet uppnås genom 

enhetlig och ändamålsenlig tillämpning är det dock tydligt för mig att åtgärder behöver 

vidtas om systemet med uppskjuten invandringsprövning och skyddsregeln ska finnas 

kvar i nuvarande form. 



 65 

 Avslutning 

När principerna bakom skyddsregeln lades fram år 1984 beskrev föredraganden att 

systemet med uppskjuten invandringsprövning medför att människor kan hamna i 

utpressningsliknande situationer. Eftersom deras uppehållstillstånd som huvudregel är 

beroende av att förhållandet med referenspersonen består förekommer det att den partner 

som utövar övergrepp hotar med att få den utsatta utvisad om hen berättar om våldet eller 

kränkningarna. Min kartläggning har visat att det ännu idag finns människor som befinner 

sig i denna utsatta situation. Genom att ha redogjort för hur tillämpningen av skyddsregeln 

idag brister i enhetlighet och ändamålsenlighet, hoppas jag ha bidragit med en ny vinkel 

i den pågående diskussionen om systemets utformning. Jag hoppas också ha påmint om 

hur viktigt det är att människor som utsätts för övergrepp i anknytningsrelationer åtnjuter 

det skydd som lagstiftaren velat ge dem. 
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Källförteckning 

Praxis från Migrationsöverdomstolen 

MIG 2011:25 

MIG 2013:5 

MIG 2014:12 

Vägledande beslut från Utlänningsnämnden 

UN 390–00 

UN 391–00 

UN 418–00 

Offentligt tryck 

Prop. 1983/84:144 Om invandrings- och flyktingpolitiken 

Prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och 

medborgarskapsärenden 

Prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt 

vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening 

SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland 

Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller 

allvarlig kränkning: En kartläggning av tillämpningen 

Beslut från Migrationsverket och domar från migrationsdomstolarna 

Kartläggningen omfattar 17 beslut från Migrationsverket och 18 domar från de fyra 

migrationsdomstolarna vid förvaltningsrätterna i Göteborg, Luleå, Malmö och 

Stockholm. Till följd av Uppsala universitets riktlinjer för integritetskänsligt material 

inkluderas inte diarienummer och målnummer här. En fullständig lista finns tillgänglig 

hos författaren och kan lämnas ut om det bedöms vara lämpligt. 
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