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Förord 
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Sammanfattning. 
Uppsatsen behandlar likheter och skillnader mellan svensk och norsk lagstiftning för par i 
nyligen etablerade förhållanden i Sverige och Norge. Syftet med båda länders lagstiftning är 
att stoppa att förhållanden ingås med syfte att erhålla uppehållstillstånd. För att utreda om ett 
förhållande är seriöst eller inte, görs en seriositetsprövning av förhållandet. Tanken bakom en 
sådan prövning är att avgöra förhållandets seriositet. Genom en seriositetsprövning tittar 
respektive myndighet i något av länderna på faktorer som exempelvis hur länge paret har känt 
varandra, hur ofta parterna har kontakt med varandra, samt om de båda har ett gemensamt 
språk att kommunicera på. Dessa kriterier hjälper myndigheterna i respektive land att fatta 
beslut om ett uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Problematiken som en 
seriositetsprövning innebär är att svensk lagstiftning anger vaga begrepp och inte klara 
rekvisit som ska vara uppfyllda. Exempelvis framgår det inte exakt hur lång tid parterna ska 
ha känt varandra för att betrakta förhållandet som seriöst.   

För ett förhållande mellan en norsk medborgare och en utlänning från ett tredje land, ges 
ingen möjlighet för dem att bosätta sig i Norge, om inte vissa kriterier har uppfyllts. Det ges 
ingen möjlighet för utlänningen att bosätta sig i Norge med sin partner, om inte paret tidigare 
bott tillsammans under en period om minst två år, eller att paret väntar barn eller har barn 
tillsammans. Sverige har inte liknande krav på att paret ska ha bott tillsammans utomlands i 
minst två år eller att paret väntar eller har barn tillsammans, för att kunna bosätta sig som ett 
par i landet. Överlag kan svensk lagstiftning på området sägas vara mer liberal i denna fråga. 
 Ett problem som kan tänkas uppstå i norsk lagstiftning är när ett förhållande där parterna inte 
bott tillsammans, inte har eller väntar barn tillsammans. Paret kan då tänkas söka sig till ett 
land vars nationella lagstiftning inte uppställer liknande krav för att beviljas 
uppehållstillstånd. Sverige som inte har dessa krav om att paret ska ha barn eller att dem 
måste ha levt tillsammans sedan tidigare, kan tänkas utgöra ett möjligt val av land att bosätta 
sig i. 

Respektive land har skillnader när det gäller tiden för när ett permanent uppehållstillstånd 
kan beviljas. I Norge rör det sig om en femårs-period, inkluderat tiden som paret ska ha bott 
tillsammans utomlands, samt en treårs-period när paret väl bosatt sig i Norge, innan ett 
permanent uppehållstillstånd kan beviljas. Sverige har inte denna långa tid innan ett 
permanent uppehållstillstånd kan utfärdas, istället är det ett krav att paret levt tillsammans i 
Sverige under en tvåårsperiod innan ett permanent uppehållstillstånd ges. I praktiken har dock 
tvåårsperioden utökats till tre år, då migrationsverket har en hög väntetid innan det kan fattas 
ett beslut i ärendet.  

Det förs i uppsatsen en analys kring farhågorna att en utlänning tvingas stanna kvar i ett 
förhållande som karaktäriseras av våld och kränkningar, på grund av rädsla att inte få stanna 
kvar i landet. När ett förhållande för en utlänning som har uppehållstillstånd med anledning av 
ex ett samboförhållande upphör, räknas det med att utlänningen lämnar landet och får sitt 
uppehållstillstånd återkallat. Detta ökar risken för att utlänningen i förhållandet utsätts för 
övergrepp och våld samtidigt som denne inte vågar anmäla detta till respektive lands 
polismyndighet. Eftersom att tiden för att bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd i de 
båda länderna utgörs av en period om två till fem år, uthärdar utlänningen tiden trots att det 
förekommer våld, på grund av att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd efter att 
tidsgränsen är uppnådd.  
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Det fastslås i uppsatsen att norsk rätt har ett tydligare och lägre beviskrav än svensk rätt för 
utlänningen när denna utsätts för våld, att fortsatt bli beviljad uppehållstillstånd när våld ägt 
rum i förhållandet. Likaledes leder detta till att lagstiftaren bör titta på hur utformningen av 
misshandelsbestämmelsen är utformad i Norge, för att bättre kunna stärka skyddet för 
utlänningen att bli utsatt för våld i relationen.  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
Världen har de senaste decennierna förändrats väsentligt i hur människor interagerar och 
kommer i kontakt med varandra. Vi talar inte bara om den revolutionära industriella banan, 
utan även människors sätt att leva. Idag är det möjligt att ta sig runt till andra sidan jorden på 
några timmar. Människor kommer således i kontakt med andra kulturer och människor på ett 
sätt som inte tidigare var möjligt. En semesterresa, arbetsresa eller vistelse till ett annat land i 
världen, kan få konsekvenser i positiv bemärkelse. Nya bekantskaper knyts mellan människor, 
nya vänskapsband skapas. Dessa relationer som etableras kan för enskilda förändra deras 
aktuella livssituation. Självklart kan en vänskap som knyts leda till en positiv relation, men 
det som åsyftas här är möjligheten att inleda en relation med en person som är bosatt långt 
utanför Sveriges gränser. Möjligheterna att bosätta sig i ett land för ett par som bestämmer sig 
för att inleda ett förhållande, skiljer sig åt i staternas nationella lagstiftning. I Sverige ges en 
möjlighet för par som nyligen inlett ett förhållande till att bo tillsammans och där ena parten i 
förhållandet redan är bosatt i Sverige.1 Det är bestämmelsen i 5 kap. 3 a §. utlänningslagen 
(2005:716) (UtIL) som reglerar detta. Enligt paragrafen får ett uppehållstillstånd ges för en 
utlänning som ämnar att ingå samboskap eller äktenskap med en person bosatt i Sverige, om 
förhållandet är att betrakta som seriöst. I vårt grannland Norge är möjligheten en annan att bli 
beviljad ett uppehållstillstånd grundat på ett nyligen etablerat förhållande. I den norska 
motsvarigheten till UtIL, Utlendingsloven (utlendI), ges endast en rätt för utlänningen i ett 
nyligen etablerat förhållande att bosätta sig i landet, om de bott tillsammans under minst två 
år i utlandet eller väntar/har barn tillsammans, enligt 6 kap. 41 §. utlendI. Det framgår även av 
den norska bestämmelsen att förhållandet i sig ska vara seriöst. 

Problematiken i ovanstående stycke är att avgöra om ett förhållande är att betrakta som 
seriöst eller inte för berörd myndighet. För personer som själva vet att deras förhållande är 
seriöst kan det tyckas vara självklart att så är fallet. Dock är detta tämligen inte lätt för berörd 
myndighet att avgöra. Det förekommer att människor inleder ett förhållande endast på 
grunden att bli beviljad uppehållstillstånd för att skapa sig en bättre framtid. Många av dagens 
invandrare har sitt ursprung i länder vars möjlighet till arbete och incitament för framtiden är 
begränsade. När lagar och regler kring uppehållstillstånd i allmänhet skärps, kan ett eventuellt 
uppehållstillstånd som grundar sig på att inleda ett samboförhållande eller äktenskap, vara en 
alternativ väg till Västeuropa.2 Det är synnerligen ett problem som de berörda myndigheterna 
ställs inför huruvida ett nyetablerat förhållande är seriöst eller inte. Inte bara är det ett 
problem för berörd myndighet utan även för personer vars förhållande är seriöst. För personer 
som ämnar ingå ett nyligen etablerat förhållande, måste dem kunna göra det sannolikt att 
förhållandet som sådant är seriöst i sig, något som inte alltid är lätt för personer som vet hur 
en sådan bevisföring går till. 

Sverige har tidigare haft en liberal hållning gällande invandring för nyligen etablerade 
förhållanden. Dock har omvärldsbilden och den flyktingström till Europa som ägt rum 

																																																													
1 Personen vilken redan är bosatt i Sverige benämns anknytningsperson eller referensperson. Det är 
anknytningspersonen som utlänningen åberopar anknytning till för att inleda ett samboskap med.  
2 SOU. 1997:152 s. 173 f. 
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inneburit att åtstramningar skett på området. Lagen (2016:752) om begränsad möjlighet att få 
uppehållstillstånd i Sverige är exempel på en sådan åtstramning, där möjligheten att få 
uppehållstillstånd för såväl asylsökanden som för uppehållstillstånd grundat på att inleda ett 
förhållande eller giftermål i Sverige skärpts. Lagen gäller mellan 20 juli 2016–19 juli 2019. 

När det diskuteras redan gifta par eller familjeåterförening omfattas dessa personer av EU:s 
familjeåterföreningsdirektiv.3 I direktivet ges personer i ”kärnfamiljen” en rätt att 
återförenas.4 Direktivet behandlar inte nyetablerade kontakter. Således råder det en osäkerhet 
hos många personer vad som egentligen gäller för personer som nyligen inlett förhållande 
med varandra och deras möjlighet att bosätta sig. Eftersom att inte 
familjeåterföreningsdirektivet behandlar rätten till familjeetablering, ges en möjlighet för 
nationell lagstiftning i respektive medlemsland att själv fastställa om en möjlighet till 
familjeetablering ska ges. Sverige har valt att implementera mycket av de regler som 
familjeåterföreningsdirektivet ställt upp, även för familjeetablering. 

En aspekt av ett nyligen etablerat förhållande är att utlänningen kan känna sig tvungen att 
stanna kvar i ett förhållande vars natur består av våld och kränkningar. Detta på grund av 
rädsla att tvingas återvända till hemlandet och eventuellt riskera social utfrysning om 
personen återvänder till hemlandet. Det är inte ovanligt att samboskap ses som skamligt hel 
enkelt för att det inte tillåts att sådant sker.5 

Den så kallade tvåårs regeln med uppskjuten invandringsprövning i Sverige, vilket innebär 
att en utlänning först kan bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd efter två år av 
tidsbegränsat uppehållstillstånd, är utsatt för mycket kritik för att den leder till som ovan sagt, 
att utlänningen i förhållandet känner sig tvungen att stanna kvar i förhållandet för att inte 
mista sitt uppehållstillstånd om förhållandet upphör. Trots att det finns en rätt för en utlänning 
att beviljas ett uppehållstillstånd när denne utsätts för våldsbejakande handlingar har 
bestämmelsen utsatts för massiv kritik, då den anses vara alltför restriktiv samt att den ändå 
tillåter att visst våld förekommer i förhållanden.6 Utsatta grupper i dessa situationer är oftast 
kvinnor, och det råder problem för många kvinnojourer som kommer i kontakt med utsatta 
kvinnor att bistå med rådgivning kring hur de ska agera, eftersom att lagstiftningen 
rättfärdigar att våld kan förekomma och att kvinnan ska acceptera att det är på det sättet. 
Således är det svårt för kvinnojourer runt om i landet att hjälpa utsatta kvinnor.7  

Det är därför begreppet snabba anknytningar är ett intressant ämne med många problem att 
ta ställning till och ett ämne som är intressant för vidare undersökning, samt eventuella 
lagändringar.8  
 

																																																													
3 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening. 
4 Till kärnfamiljen hör make varmed också avses registrerad partner, sambo och barn, varmed också 
avses adoptivbarn under 18 år. SOU. 2005:103. s. 91. 
5 Prop: 1999/2000:43. s. 53 f. 
6 Eriksson, E, Tvåårsregeln bör tas bort. Svenska Dagbladet debatt, 2012-06-12. 
7 Wilén, E, Täckmantel äktenskap: Kvinnojourernas erfarenhet av fruimport, Roks rapport 2/2009 s. 9.f.  
8 Begreppet snabba anknytningar är detsamma som begreppet ”nyligenetablerat förhållande” där parterna inte 
tidigare sammanbott utomlands. Prop.2005/06:72 s.30.f 
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1.1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bestämmelsen i 5 kap. 3 a §. UtIL, svensk lag, 
respektive bestämmelsen i 6 kap. 41 §. utlendI, norsk lag, är ändamålsenliga med tanke på det 
syfte som lagstiftaren vill uppnå med regleringen av att stoppa nyetablerade förhållanden som 
inte är seriösa och endast ingåtts med syfte att ge utlänningen uppehållstillstånd.  

Problemet kan tänkas vara att personer som åtnjuter en rättighet att vistas i respektive något 
av ovanstående länder, söker sig till antingen Sverige eller Norge för att kraven gällande 
uppehållstillstånd för att bosätta sig med sin partner är lägre jämfört med andra europeiska 
länder.  

Det kan även tänkas att sökanden i ett nyligen etablerade förhållande, utsätts för kränkning 
av sin frihet och våldsbejakande handlingar men inte vågar lämna anknytningspersonen, då 
uppehållstillståndet kan återkallas. Sökanden kan då välja att stanna kvar i förhållandet i 
väntan på att få beviljat permanent uppehållstillstånd, trots att förhållandet har inslag av våld 
och misshandel. Hur respektive land försökt att förhindra att sådant händer är ett problem som 
analyseras i uppsatsen. 
 

1.1.3 Frågeställningar 
För att finna svar på uppsatsens syfte som angetts i avsnitt 1.1.2, kommer följande frågor att 
ställas samt besvaras i arbetet: 

1. Vad ger den svenska, respektive norska rätten för möjligheter att bevilja ett 
uppehållstillstånd för ett nyligen etablerat förhållande? 

2. Vad sker om förhållandet parterna emellan tar slut, och i så fall på vilken grund kan ett 
uppehållstillstånd förlängas? 

3. Hur har lagstiftaren i respektive land beaktat ett möjligt brottsoffers perspektiv i fråga 
om denna personkategori kan få fortsatt uppehållstillstånd om misshandels 
uppmärksammas i förhållandet? 

1.2 Metod och material 
1.2.1 Rättsdogmatisk metod  
Vid analys och undersökning av de aktuella rättsreglerna för uppehållstillstånd genom snabb 
anknytning används den rättsdogmatiska metoden. Ordet dogmatik kan förknippas med att det 
rör sig om någon form av teologi och att det därmed föreligger bristande förutsättningslöshet. 
Detta påstående menar Nils Jareborg inte är rätt. Enligt Jareborg förknippas den 
rättsdogmatiska metoden med en rekonstruktion av gällande rätt och att därav följer med 
begränsningar som beslutats av lagstiftare och domstolar. Rättsdogmatiken är till skillnad från 
annan rättsvetenskap systemintern, därmed i regel är utgångspunkten en speciell bundenhet 
till det som gör det möjligt att identifiera systemet, med andra ord en viss slags maktutövning. 
Jareborg menar på att rättsdogmatikens bidrag till en rättsordning är nödvändig för att skapa 
en rimlig förutsägbarhet och därmed rättssäkerhet för enskilda, samt för en kontroll av 
myndigheters beslutsfattande.9 

																																																													
9 Jareborg, N, SvJT Rättsdogmatik som vetenskap, 2004. s. 4 f. 
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 Alexander Peczenik beskriver rättskällor som skall, bör och får följas i en hierarkisk ordning. 
Rättskällor som ska följas utgör kärnan i den rättsdogmatiska metoden, och klassificeras som 
de mest betydelsefulla. Dessa utgörs av lagar och föreskrifter.10 Rättskällor som bör följas 
utgörs av prejudikat, förarbeten och sedvänja. De lägst rangordnade rättskällorna i den 
hierarkiska ordningen är de som får följas och består utav doktrin och myndighetsbeslut.11 
Denna trestegsindelning av rättskällor leder enligt Pezcenik till att förenkla och bättre förstå 
den juridiska argumentationen.12 

En annan aspekt av att använda sig av metoden är att den framställer rätten som en 
systematisering av gällande rätt. Rättsdogmatiken konkretiserar oftast ett rättsproblem, det 
primära målet när den rättsdogmatiska metoden används är att fastställa det rättsliga 
problemet och analysera detta med hjälp utifrån befintliga rättskällor.13 Metoden är inte att 
karaktärisera som varken deskriptiv eller som normativ, utan istället en deskriptivnormativ 
metod.14 Metoden har dock fått utstå en hel del kritik för att den är alltför deskriptiv i sitt 
tillvägagångssätt. Claes Sandgren menar att ordet “rättsdogmatik” är ett problematiskt ord, då 
rättsvetenskapliga argumentationen torde vara relativ fri.15   
    
1.2.2 Komparativ metod 
Den komparativa metoden innebär att det i detta fall görs en jämförelse mellan svensk och 
norsk lagstiftning på området. Den komparativa metoden är likväl uppbyggd från ett 
rättsdogmatiskt perspektiv. Utifrån ett komparativt förhållningssätt innebär det att det finns ett 
antagande om att det föreligger skillnader mellan länder och att därmed en jämförelse mellan 
länderna görs. Tanken bakom att använda den komparativa metoden i uppsatsen utgörs inte 
bara av att parallellt jämföra respektive lands lagstiftning, utan att lagstiftningen länderna 
emellan ska jämföras för att se om det finns likheter men också skillnader.16 En betydelsefull 
del för att utföra den komparativa analysen innefattar funktionalitetsprincipen.17 Den avser att 
en likhetsgranskning i förhållande till två rättsregler först blir värdefull om rättsreglerna är 
tänkta att uppfylla samma funktion.18 

Det finns olika former av komparativa studier, dessa är förklarande studier, 
prediktionsstudier samt beskrivande studier. Prediktionsstudier är allt vanligast inom det 
statsvetenskapliga området, kännetecknet för dessa är att de syftar till att åstadkomma 
förutsägelser om framtida situationer.19 Uppsatsen kommer att använda sig av beskrivande 
studier. Den beskrivande studien utgörs av att en beskrivning görs gällande lagstiftning för 
svensk samt norsk lagstiftning på området, deras likheter och skillnader och syftet bakom 

																																																													
10 Pezenik, A, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214 f.  
11 A.st. 
12 A.st. s. 218 f. 
13 Korling, Zamboni, Metodlära s. 30 f. 
14 Pezenik, A, SvJT. s. 249 f.     
15 Sandgren, C, rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 52.f.	
16 Lambertz, G, SvJT 1994. s. 201 f.  
17 Valguarnera, F, 2013, s. 152 f. 
18 A.st. s. 141 f. 
19 Bogdan, M, 2003, s. 62 f 
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dessa.20 Det kan sedermera genom den beskrivande studien fastställas om det finns likheter 
eller skillnader i lagstiftningen mellan länderna. 

När den komparativa metoden används är det viktigt att tänka på att undvika brister i 
komparationen pga. språkliga skillnader i ländernas lagstiftning. Detta kan sedermera leda till 
begreppsförvirring.21 I uppsatsen studeras norsk rätt översatt från norska till svenska. Det kan 
leda till att det uppstår en del begreppsmässiga problem. 

Annan kritik som även riktats gentemot den komparativa metoden är metodens belysning på 
rättskällorna. Det beror på att vissa rättssystem tar stor hänsyn till rättskällor som inte andra 
rättssystem gör. Stora skillnader mellan länders lagstiftning för att göra en likhetsgranskning 
lagstiftningarna mellan har i dessa fall ansetts orimligt.22 Norge och Sverige samt övriga 
länder i Norden, kan trots allt klassas som att de har samma förhållningssätt till 
rättskälleläran.23  

Varför just Norge valts som jämförelseland i sin lagstiftning till Sverige, bottnar i det faktum 
att landet har ett likartat språk och i mångt och mycket likartat förhållningssätt som den 
svenska juridiken. Kulturen länderna emellan kan inte heller anses vara alltför vidgående. 
Därmed har det legat för handen att en jämförelse ländernas lagstiftning mellan länderna 
gjorts.  
 
1.2.3 Varför har dessa metoder valts? 
Det har varit föremål för uppsatsens arbetsgång att fastställa och systematisera den gällande 
rätten för att kunna svara på frågeställningen. För att kunna utföra den komparativa studien, 
krävs först och främst att den gällande rätten analyseras gällande snabba anknytningar.  

Därmed har den rättsdogmatiska metoden fått vara utgångspunkten i uppsatsen för att 
fastställa gällande rätt för Sverige och Norge på området. Därefter kan den komparativa 
studien genomföras. Det har legat till grund för beslutet att använda sig av dessa metoder av 
skälet att först ska en fastställning göras av gällande rätt och sedan en jämförelse mellan 
lagstiftning i respektive land. Det har då varit ett beslut att göra detta på bäst sätt genom 
rättsdogmatisk metod och komparativ metod.  
     

1.3 Material 
När materialet som använts vid uppsatsens författande valts, har det legat för handen att 
använda material som varit relevant, trovärdigt och kvalitetsmässigt för det aktuella 
rättsområdet. För att materialet ska anses ha varit relevant har det beaktats såtillvida 
materialet hjälpt att besvara den frågeställning som frågats i avsnitt 1.1.3. Vid bedömningen 
kring materialets trovärdighet har hänsyn tagits till om materialet ifråga bistått med att kunnat 
uppnå en väl genomförd tolkning och sedermera analys av materialet. Kvalitetsmässigt 
material har också utgjort en grund i avspegling när materialet valts ut. Det kan påtalas att 
material med väl berikat innehåll och väl genomarbetat, resulterar i att uppsatsen i dess helhet 
uppnår en hög kvalité.  
																																																													
20 Bogdan, M, 2003, s. 62 f. 
21 A.st. s. 37 f. 
22 Valguarnera, F, 2013, s. 145 ff. 
23 Bogdan, M, 2013, s. 75 f. 
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Materialet som använts vid uppsatsens författande har utgjorts av svensk och norsk offentligt 
tryck. I första hand har rättskällor som praxis och doktrin använts. När jag har använt mig av 
förarbeten, praxis, rapporter och litteratur inom området för norsk lagstiftning, har dessa lästs 
på norska som sedan översatts till svenska.  

För att finna relevanta rättsfall inom norsk rätt, har utgångspunkten varit att ta i beaktande 
rättsfall som varit föremål för avgörande i sista instans Hœysterett såsom Rt-2006-1657, för 
att se hur praxis förhåller sig. Rättsfall som varit avgörande för prövning i högsta instans i 
Norge, har dock förekommit i begränsad omfattning, varav det istället varit föremål för 
uppsatsen att bearbeta rättsfall från de lägre instanserna. Förarbetena till norska utledndI har 
utgjort en väsentlig del för att finna svar på lagens syfte. Detta är material Alexander Pezcenik 
påtalar bör följas i den rättsdogmatiska metoden. Det har även tagits i beaktning material från 
det norska utlendningsdekoratet (UDI) när det från myndighetens sida görs en bedömning 
kring huruvida ett förhållande mellan en utlänning och en norsk bosatt person är att betrakta 
som seriöst. 

Gällande rättsfall som valts ut för praxis inom svensk rätt, har endast rättsfall från högsta 
instans dvs. migrationsöverdomstolen behandlats. Detta av den anledningen att dessa rättsfall 
fått en stor inverkan inom rättsområdet för nyligen etablerade förhållanden. Rättsfall så som 
MIG 2007:45 I och II, behandlar på vilka grunder ett förhållande ska anses vara seriöst, och 
vilka rekvisit som ställts upp. Svenska Utlänningslagen är en så kallad ramlag, vilket innebär 
att det ges mycket utrymme från beslutande domstolar i landet att tolka hur lagen ska 
tillämpas.24 Det är något som även syns i propositionerna till nuvarande utlänningslag, där 
man hänvisar till migrationsöverdomstolens domar i tidigare mål. 

Slutligen ska sägas att uppsatsens omfång inte gjort det möjligt att behandla alla rättsfall inom 
området, utan istället har det valts selektivt där utgångspunkten varit att finna rättsfall från 
högsta instanserna. Därav är det av vikt att plocka ut rättsfall som är av vikt och som fått 
inverkan på rättsområdet för uppehållstillstånd genom nyligen etablerade förhållanden. 

1.4.1. Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar uppehållstillstånd grundat på anknytning genom nyligen etablerade 
förhållanden, även kallat snabba anknytningar. Därmed kommer inte gifta par eller par som 
tidigare varit sambo i utlandet att behandlas i uppsatsen. Arbetets begränsade omfattning ger 
inte möjlighet till att undersöka denna grupp. Vidare har inte internationell rätt heller 
behandlats i uppsatsen, utan endast svensk och norsk nationell lagstiftning.  

1.5. Disposition 
I avsnitt två behandlas svensk rätt. Avsnittet kommer ge en kort bakgrund till lagens 
reglering, därefter följer en beskrivning av gällande rätt. I avsnitt tre kommer norsk rätt att 
undersökas och presenteras. Därefter i avsnitt fyra kommer en jämförelse att göras mellan 
ländernas rättskällor, eftersom studien inriktar sig på att jämföra dessa genom den 
komparativa metoden, utförs en översiktlig undersökning av ländernas rättskällor. I avsnitt 
fem behandlas reflektioner och funderingar och hur en eventuell ändring av aktuell 

																																																													
24	Rosén,A, Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige, s. 41.f.	
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lagstiftning kan vara aktuell inom området. (De lege ferenda). Sista delen av uppsatsen är 
avsnitt sex där det följer en slutsats för läsaren att ta del av. 
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2. Snabba anknytningar i svensk rätt 
2.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas svensk migrationsrätt, bakgrunden till aktuell lagstiftning samt hur 
ett nyligen etablerat förhållande kan anses som seriöst. Frågan kring vem det är i ett 
ansökningsmål som ska föra bevisföringen tas även upp i kapitlet. Vidare behandlas hur ett 
fortsatt uppehållstillstånd kan ges, trots att förhållandet parterna emellan har upphört. 

2.2 Bakgrund till lagens reglering 
Utlänningslagen är den lag som styr på vilka grunder en utlänning kan beviljas ett 
uppehållstillstånd på grund av ett nyligen etablerat förhållande till en anknytningsperson i 
Sverige. UtIL är en så kallad ramlag vilket innebär att många bestämmelser i lagen är allmänt 
utformade och får sin innebörd utifrån bland annat tolkning och praxis.25 

UtIL har genom det senaste decenniet genomgått en rad förändringar. I och med att Sverige 
sedan 1994 varit medlemsland av den Europeiska Unionen (EU), har lagstiftningen ändrats 
för att uppfylla EU:s direktiv på migrationsområdet.  

Försörjningskravet gällande anknytningspersonen vilken en utlänning åberopar anknytning 
till, var en ny bestämmelse implementerad i svensk lagstiftning sedan Sveriges medlemskap i 
EU. Tanken bakom försörjningskravet var att skapa en bättre integration för nyetablerade 
personer i Sverige, samt att öka drivkraften för arbete.26 I artikel 7.1 
familjeåterföreningsdirektivet som EU utfärdat, ges medlemsstaterna en rätt att införa ett 
försörjningskrav som villkor för rätt till familjeåterförening. Sverige har implementerat denna 
artikel gällande försörjningskravet. Kravet på försörjning som infördes i UtIL, var inte 
uttömmande att endast anknytningspersonen skulle stå för någon annans försörjning utan att 
utlänningen istället själv skulle vara benägen att kunna försörja sig.27 Det ansågs inte gagna 
drivkraften bakom att söka arbete och etablera sig som nyetablerad, om det var till uppgift för 
anknytningspersonen att försörja någon annan. Inkomster som är att godtagbara för att 
försörjningskravet är uppfyllt utgörs av arbetsinkomster och att dessa inkomster från en 
anställning pågår under en viss tid och inte endast är av tillfällig karaktär.28  

Det uppställdes även ett krav i samband med försörjningskravet att anknytningspersonen i 
Sverige förfogar över en bostad som hen äger eller innehar med hyresrätt för att 
försörjningskravet ska vara uppfyllt. Tanken bakom att anknytningspersonen ska inneha en 
bostad, är för att trygga att anhöriginvandraren till Sverige redan vid ankomsten har ett ordnat 
boende.29 Bedömningen kring om en bostad är att betrakta som lämplig, ska som 
utgångspunkt jämföras med en likvärdig familj i landet. Försörjningskravet och kravet på 
bostad skulle dock undantas vissa personer.  
 

																																																													
25 Rosén,A, Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige, s. 41.f. 
26 SOU 2008:114. s. 67 f. 
27 SOU 2008:114. s. 84 f. 
28 A.st. s. 88 f.  
29 A.st. s. 95 f.  
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Det stora antalet flyktingar till Europa och i synnerhet Sverige under 2015,30 bidrog till att 
vissa av utlänningslagens bestämmelser ändrades. Belastningen var hård för det svenska 
samhällssystemet och det sågs som en nödvändighet att försöka stävja den kraftiga 
asylinvandringen.31 Detta gav upphov till att det svenska lagbestämmelserna under en treårs-
period skulle anpassas, så att det låg i linje med miniminivå för EU- rätten och internationella 
konventioner för att lösa den kraftiga invandringen.32 Detta har inneburit att även personer 
som vill ansöka om uppehållstillstånd blivit påverkade. Försörjningskravet har ändrats så att 
även detta gäller en del av de anknytningspersoner som tidigare varit undantagna från kravet 
på försörjning och bostad, exempelvis svenska och EU-medborgare måste även de personerna 
visa att försörjningskravet är uppfyllt. Lagen (2016:712) om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (LT), har en löptid på tre år och ska tillämpas 
framför utlänningslagens bestämmelser. 
 

2.3 Gällande rätt snabba anknytningar 
I 5 kap. 3 a §. 1 st. UtIL, framgår att ett uppehållstillstånd får ges till en utlänning: 

1. som ämnar att ingå ett äktenskap,  
2. eller som har till avsikt att inleda ett samboförhållande med en person bosatt i Sverige, 
3. eller en person som har beviljats uppehållstillstånd för boende i Sverige,  

om förhållandet framstår som seriöst samt att inga särskilda skäl talar emot att ett sådant 
tillstånd ges. 
 Gällande rekvisitet äktenskap innefattar detta även registrerat partnerskap. Vad som avses 
med begreppet sambo stadgas i 1 §. sambolag (2003:376), där det ska röra sig om två 
personer som stad givande lever i ett parförhållande.33 
 Dock finns det i 6 §. 2 st. LT, begränsningar för till vem en utlänning kan åberopa 
anknytning för att inleda ett samboförhållande eller ingående av äktenskap för 
uppehållstillstånd. Enligt 6 §. 2 st. LT, kan inte ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a §. 1 st. 
UtIL, ges till en utlänning om denne åberopar anknytning till en flykting, eller alternativt 
skyddsbehövande vars uppehållstillstånd tidsbegränsats enligt 5 §. LT.  Detta är en del av 
förändringen av regleringen av svensk migrationsrätt mellan perioden 20 juli 2016–20 juli 
2019.  
Det ges inte en absolut rätt till att ett uppehållstillstånd ska beviljas utan endast får beviljas. 

Jämfört med personer som redan har varit gifta eller som har levt i samboliknande 
förhållanden sedan tidigare, har denna grupp av anknytningar en absolut rätt att bli beviljad 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 §. UtIL. Skillnaden på dessa typer av anknytningar är 
väsentlig i den mening att bevisbördan är den omvända. I ett förhållande där personerna levt 
tillsammans sedan tidigare eller har ingått äktenskap, föreligger en presumtion att 
uppehållstillstånd ska beviljas. Det är alltså upp till beslutande myndighet att göra gällande att 

																																																													
30 Migrationsverket, ”Nästan 163 000 sökte asyl i Sverige 2015”, hämtad 2017-04-28 från 
www.migrationsverket.se	
31 Med asyl avses i UtIL uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att hen är flykting. 3 kap. 1 §. UtIL.	
32 1 §, Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752), 
33 Prop:2002/03:80. s. 27 f. 
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äktenskapet enbart har ingåtts i hopp om att bli beviljat uppehållstillstånd.34 I dessa fall är det 
berörd myndighet som har hela utredningsbördan om att det föreligger ett så kallat 
skenäktenskap. 35 
 
2.3.1 Bevisbörda 
När det gäller en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a §. 1 st. UtIL, är det däremot 
upp till den enskilde att prestera bevis för att bli beviljad uppehållstillstånd på grund av snabb 
anknytning. I ett gynnande ansökningsärenden åligger det sökanden/parten att inkomma med 
fakta och eventuell bevisning. Däremot vid ett betungande förvaltningsbeslut är bevisbördan 
det omvända och det är upp till det allmänna att visa att beslutet behöver verkställas, 
exempelvis när det gäller avslag om uppehållstillstånd på grund av skenäktenskap.36 Det 
gäller även att den part som lättast kan inkomma med bevis, är den som innehar bevisbördan 
och får lida för eventuell förlust om inte denne inkommer med bevismaterialet.  

Eftersom att det vid ansökningsärenden om uppehållstillstånd rör sig om ett 
förvaltningsärende tillämpas förvaltningslagen (1986:233) (FL) och officialprincipen. Detta 
innebär att det är upp till varje berörd myndighet att se till att ärendet blir utrett i den 
beskaffenhet ärendet kräver. För att ett beslut i det enskilda ärendet ska föreligga krävs 
således att tillräckligt med underlag finns innan ett beslut fattas. Det innebär självklart inte att 
det endast är den berörda myndigheten själv som ska ombesörja och utreda det aktuella 
ärendet. Myndigheten kan begära att sökande eller annan part kompletterar utredningen.37 

Utöver officialprincipen gäller det att all myndighetsutövning som utövas sker på ett 
opartiskt och objektivt sätt kallat objektivitetsprincipen. Detta är grundlagsstadgat i 1 kap. 9 §. 
regeringsformen (1974:152) (RF) när det gäller myndighetsutövning. Syftet med denna 
bestämmelse är att skydda den enskilda individen mot myndighetsutövning som är ogynnsam 
mot personen.38 
 
2.3.2. Bevisföring   
I olika ärenden sträcker sig myndighetens utredningsansvar olika långt. Vad som dock ska 
bedömas när det kommer till myndighetens utredningsansvar är att flertalet faktorer ska 
beaktas såsom den enskildes behov av hjälp, frågans art samt resursernas omfattning.39  

När en sökande eller part ansöker om uppehållstillstånd för att bo med en person i Sverige 
eller för att ingå äktenskap, ansöker personen (sökanden) om en förmån. Det är alltså 
sökanden i fallet som har bevisbördan om att förhållandet är att framstå som seriöst. I det 
fallet är det sökande som ska bistå myndigheten med bevis för sin sak. Vid behov bör dock 
myndigheten ge sökande anvisningar om hur denne ska gå tillväga för att erhålla relevant 
utredning eller bevisning.40 Denna serviceskyldighet från myndighetens sida finns stadgad i 4 
§. FL. Myndigheten ska även själv överväga att inhämta upplysningar från andra myndigheter 
																																																													
34 Fridström, I, Utlänningslag (2005:716) kommentaren till 5 kap. 3 §, Karnov. 
35 Diesen, C, Lagerqvist A,. Prövning av migrationsärenden. s.160 f. 
36 A.st. s. 160 f.  
37 Prop. 1985/86:80 s. 19 f.  
38 Marcusson, L, Offentligrättsliga principer,. s. 71–105. 
39 A.st. s. 20 f.  
40 Strömberg, H, Allmän förvaltningsrätt. s. 101 f. 
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7 §. FL. I fall rörande uppehållstillstånd på grund av anknytning, kan detta sägas ha stor 
betydelse för den sökande, kanske rentav avgörande betydelse. Därav har myndigheten ett 
utökat utredningsansvar, till skillnad från ärenden av mindre betydelse.41  

Att som sökande eller part i ett mål om uppehållstillstånd själv inhämta bevis för att på så 
vis styrka sitt påstående kan vara svårt. Det finns ingen direkt lagbestämmelse för vilken 
tyngd ett bevis ska inneha. Dock är huvudregeln att omständigheterna för beviskravet i 
förvaltningsärenden ska kunna göras sannolikt. Därmed är det den som ansöker om 
uppehållstillstånd på grund av anknytning, som ska göra sannolikt att förutsättningarna för 
förmånen (uppehållstillstånd) är uppfyllda. I 5 kap. 3 a §. 1 st. UtIL, stadgas att det ska 
framgå att förhållandet “framstår som seriöst” vilket sökanden alltså har att göra sannolikt. 
Det framgår inte heller av lagtexten att ett lägre beviskrav gäller i dessa ärenden jämfört med 
andra tillståndsärende i UtIL.42  

Låt oss säga att säga att sökanden saknar ett bevis, det kan vara exempelvis en handling som 
i normalfallet den sökande borde inneha. Saknas en sådan handling får myndigheten utreda 
vad skälet är för att handlingen inte finns. Kan inte sökande göra gällande varför denna 
handling inte finns, minskar chanserna för sökanden att få beviljat uppehållstillstånd. Detta 
kan leda till att beviskravet inte är uppfyllt, för att omständigheterna inte gjorts sannolikt.  
 

2.4 Seriositetsprövning 
Det framgår i lagbestämmelsen 5 kap. 3 a §. 1 st. UtIL, att förhållandet ska framstå som 
seriöst för att ett uppehållstillstånd på grund av anknytning ska få ges. Det är i detta avseende 
som seriositetsprövningen är en avgörande faktor för att betrakta om förhållandet är seriöst 
nog. Det ges ingen närmare beskrivning i lagtexten vad begreppet ”seriöst” innebär utöver att 
ordet ”seriöst” nämns. I förarbetena till nuvarande lagstiftning har dock en närmare 
beskrivning utformats kring begreppet ”seriöst”. I en seriositetsprövning skall beslutsfattaren 
ta hänsyn till hur länge parterna har haft kontakt med varandra, hur bra kunskap de har om 
varandra, hur ofta de har kontakt med varandra och om det finns ett gemensamt språk som 
paret kommunicerar på. Även tradition i hemlandet ska vägas in i den samlande 
bedömningen.43 Om paret väntar barn tillsammans är även detta något som får stor betydelse i 
bedömningen kring förhållandets seriositet.  

För att utreda om förhållandet är att betrakta som seriöst och för att det ska kunna utföras en 
utförlig utredning i frågan, krävs att både anknytningspersonen och sökanden hörs muntligt. 
Det har ansetts vara betydligt svårare för personer att vid en muntlig utredning lämna oriktiga 
och felaktiga uppgifter, än vad det är vid en skriftlig utredning. Vid en muntlig handläggning 
kan nämligen viktiga följdfrågor ställas i sammanhanget, som torde försvåra att oriktiga 
uppgifter lämnas.44  
Från början omfattades endast kravet på seriositetsprövning där sökanden och 
anknytningspersonen redan ingått giftermål eller samboskap.45 En prövning skulle göras om 
																																																													
41 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående beviskravet i anknytningsärenden s. 13. 
42 MIG 2007:45  
43 Prop:1999/2000:43. s.22 f. 
44 A.st. s. 38. 
45 SOU.1983:29 s. 141 f. 



	 12	

makarna eller paret inte tidigare levt tillsammans. I en utredning för 1989 års 
utlänningslagstiftning framhölls vikten av att enbart ett kortlivat äktenskap eller samboskap, 
inte kunde ligga som grund för att bevilja ett uppehållstillstånd.46 Sedan juli 2000 skall dock 
en seriositetsprövning göras för alla ansökningar gällande snabba anknytningar. 

 I den anknytningsutredning som genomfördes innan seriositetsprövning började gälla för 
ansökningar gällande snabba anknytningar, ville utredningen att strängare krav skulle 
uppställas, samt att parterna skulle kunna göra gällande att förhållandet var att anse som 
allvarligt menat från båda parters ståndpunkt.47 Förslaget genomfördes dock aldrig. Det 
ansågs vara tillräckligt att förhållandet är att betrakta som seriöst, om inte andra 
omständigheter visade på motsatsen.48 
 
2.4.1 EU:s resolution gentemot skenäktenskap 
De grunder som tagits upp i avsnitt 2.4 för att betrakta om ett förhållande är att anse som 
”seriöst” eller inte, ligger även i linje med EU:s resolution för att motverka skenäktenskap och 
oseriösa förhållanden.49 Det konstateras i resolutionen att så kallade skenäktenskap emellan 
tredjelandsmedborgare, är ett sätt för dessa personer att kringgå bestämmelser för att kunna 
resa in och bosätta sig inom EU. Förhållanden som kan tala för att så skulle vara fallet är när 
parterna inte lever tillsammans, det saknas ett gemensamt språk att kommunicera på, paret har 
inte träffat varandra före äktenskapet, pengar har betalats för att paret ska ingå giftermål, det 
saknas kännedom om de parterna från respektive partners sida. Om omständigheterna är 
sådana att det finns misstanke om att skenäktenskap ingåtts, ska inte ett uppehållstillstånd 
beviljas, förrän myndigheterna i berört medlemsland fastslagit att det inte rör sig om ett 
skenäktenskap.  Denna resolution som EU antagit ska medlemsstaterna anpassa till sin 
nationella lagstiftning. Den seriositetsprövning som idag existerar har stora likheter med 
resolutionen, och har varit en mall för utformningen av den i Sverige.50 
 
2.4.2 Aktualiseringen vid seriositetsprövning 
Utöver de faktorer som ska beaktas vid en seriositetsprövning, ges inte en specifik tidsram på 
hur länge ett förhållande ska vara. Istället är detta något som har utvecklats inom praxis på 
området. I Migrationsverkets interna handbok ges inte någon bestämd tidsgräns. Har ett 
förhållande varit en kortare tid, ställs högre krav på hur ofta paret har träffats under 
relationens tid.51 Finns det ett gemensamt språk vägs detta såväl in i bedömningen. Saknas det 
ett gemensamt språk mellan paret, men att förhållande ändå lyckats bestå kan likväl ett 
uppehållstillstånd beviljas.  

																																																													
46  SOU.1983:29 s. 141 f. 
47 SOU: 1997:152 s. 179 f. 
48 Prop:1999/2000: 43 s. 39. 
49 Resolution (EGT 97/C 382/01). 
50 Prop:1999/00:43 s. 21 f. 
51 Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, s. 221 f. 
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2.5. Rättsfall 
I nedanstående avsnitt följer två rättsfall som har fått en stor inverkan i praxis på vilken 
bedömningen en seriositetsprövning ska göras, och vad som tillmäts betydelse för att betrakta 
ett förhållande som seriöst eller inte. 

2.5.1 MIG 2007:45 I 
I en dom från migrationsöverdomstolen konstateras att seriositetsprövningen har formats 
utifrån olika tolkningar av förarbeten. Det framgår att lagstiftaren påpekat att en relation i 
regel får bedömas som seriöst, såtillvida att det inte framkommit några omständigheter som 
pekar i motsatt riktning. Beviskraven kan inte vara alltför höga i denna typ av mål eller 
ärenden, om det har gjort sannolikt att förhållandet är seriöst menat.52 I rättsfallet hade A 
ansökt om uppehållstillstånd till sin i Sverige bosatta pojkvän B likväl tilltänkta make. Även 
A:s barn C och D hade A ansökt om uppehållstillstånd för.  

Migrationsverket hade i sitt beslut om uppehållstillstånd avslagit A:s ansökan av skälet att A 
och B bara hade träffats under fem dagar. A överklagade beslutet till 
migrationsdomstolen.  Domstolen var dock av en annan åsikt än migrationsverket och 
beslutade att bevilja A och hennes barn C och D tidsbegränsade uppehållstillstånd. 
Utredningen visade att A och B hade känt varandra sedan 1990 och att de haft kontakt med 
varandra sedan dess. B var mycket förtjust i A men eftersom att hon var gift inleddes aldrig 
något förhållande. När B sedan 2004 återvände till Vietnam friade han till A eftersom att 
hennes dåvarande make dött. Vistelsen i Vietnam varade i fem dagar innan B reste tillbaka till 
Sverige. B hade tidigare varit anknytningsperson i ett annat mål till sin dåvarande fru, som 
fick permanent uppehållstillstånd 2003. Äktenskapet avslutades 2005. Denna indikation 
kunde enligt migrationsdomstolen inte ligga som grund för att det tidigare äktenskapet som B 
haft eller att det nuvarande förhållandet skulle vara att anse som ett skenäktenskap respektive 
skenförhållande.  

Domen överklagades från migrationsverkets sida till migrationsöverdomstolen. 
Migrationsöverdomstolen konstaterade i sin dom att de fem dagar paret träffats i Vietnam, 
starkt kunde ifrågasätta seriositeten bakom förhållandet. Detta var det enda mötet som paret 
hade haft efter att det blivit ett par och andra möten var aldrig planerat. Den utredning som 
migrationsverket genomfört visade att paret haft väldigt dålig kännedom om varandra, A 
kände varken till B:s sysselsättning eller intressen. Uppgifterna om hur de haft kontakt med 
varandra gick isär. Under utredningen gav B uppgifter om att paret haft telefonkontakt en 
gång i veckan, medans A sagt att det rört sig om en telefonkontakt en gång i månaden. Det 
fanns även obestyrkta uppgifter om att parterna haft vidare tät kontakt. Domstolen fann att det 
trots omständigheterna rörde sig om ett seriöst förhållande, dock lades aldrig någon sådan 
bevisning fram i fallet som kunde göra detta sannolikt att det förelåg ett seriöst förhållande, 
utan den bevisningen om att paret haft tät kontakt saknade egentligt värde för bedömningen. 
Migrationsverkets överklagande bifölls således och uppehållstillstånd för A och hennes söner 
C och D nekades.53 
 

																																																													
52 MIG 2007:45. I. 
53 MIG 2007:45. I.	
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2.5.2 MIG 2007:45 II 
Fallet rörde A som hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin tilltänkta 
sambo och pojkvän B, vilken var bosatt i Sverige. Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan 
om uppehållstillstånd därför att myndigheten inte bedömde förhållandet som seriöst. Skälet 
för beslutet hade sin utgångspunkt i att paret saknade gemensamt språk och att de båda fick 
använda lexikon när det pratade med varandra. B hade även dålig kännedom om A.  

Beslutet överklagades från A:s sida till migrationsdomstolen. Domstolen biföll 
överklagandet med yttrandet att det ska antas föreligga en presumtion att ett förhållande är att 
anse som seriöst om det inte föreligger omständigheter som visar på det motsatta. Även fast 
paret lämnat motstridiga uppgifter om varandra och de saknade ett gemensamt språk, ansåg 
domstolen att det låga beviskrav som gäller, fick antas vara uppfyllt och att förhållandet 
därmed var att betrakta som seriöst. Migrationsverket överklagade domen till 
migrationsöverdomstolen, att domstolen skulle fastställa migrationsverkets tidigare beslut 
samt att upphäva migrationsdomstolens dom. Migrationsverket anförde i sitt överklagande att 
migrationsdomstolen tillämpat ett ytterst lågt beviskrav vid en seriositetsbedömning av 
förhållandet.  A bestred överklagandet och menade att det var felaktigt att A och B använde 
sig av lexikon när det pratade med varandra. Lexikonet hade bara använts som ett medel för 
att underlätta när de fastnat på vissa ord. A anförde vidare att det inte fanns någon risk att de 
skulle bli beroende av bidrag då hon kunde arbeta på B:s gård.  De hade enligt A regelbunden 
kontakt och B brukade ringa en gång i veckan till henne. För stöd för sin talan åberopade A 
bilder för sin tidigare vistelse i Sverige och kvitton på utlandsbetalningar samt utdrag gällande 
utlandssamtal. Tanken var att i december 2006 skulle B resa till A i Thailand för att gifta sig 
med henne, men på grund av olika faktorer med jordbruket och skötseln av detta, var han 
tvungen att ställa in resan.  

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i fallet beslutade migrationsöverdomstolen 
att ett uppehållstillstånd inte kunde beviljas. Skälen för avgörandet var att de språksvårigheter 
som paret haft med varandra starkt kunde ifrågasätta seriositeten bakom förhållandet. Av det 
åberopade utdragen från utlandssamtalen som genomförts gick det inte att utläsa vilket 
telefonnummer som ringts. Den dåliga kunskap som paret hade om varandra vägde även in i 
bedömningen, samt att B inte träffat A:s dotter. Paret hade endast träffats under en mycket 
kort tidsperiod och ytterligare resor var aldrig inplanerade.54  
 

2.6 Försörjningskravet 
I 5 kap. 3 b §. UtIL, framgår att anknytning till en person enligt 5 kap. 3 a §. UtIL, endast får 
beviljas uppehållstillstånd, om personen som utlänningen åberopar anknytning till kan 
försörja sig, samt har en bostad av tillräcklig storlek för såväl sig själv som utlänningen.  

I efterföljande paragraf 5 kap. 3 c §. UtIL, listas dock undantag från kravet på försörjning 
och bostad. Dessa undantag gäller inte under perioden 20 juli 2016–20 juli 2019, enligt 9 §. 
LT, som åberopar anknytning på grund av förhållande och inte har skyddsskäl.  

Dock har två undantag införts i 10 §. LT. Det ena undantaget innefattar när 
anknytningspersonen är barn. Detta eftersom det av rimliga omständigheter inte är möjligt att 

																																																													
54 MIG 2007:45. II. 
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jämställa en vuxen person med ett barn. Familjeåterföreningsdirektivets artiklar 7.1, 10.3, och 
12.1 gör även gällande att försörjningskrav ej ska omfatta barn.  

Det andra undantaget bör under specifika omständigheter gälla när anknytningsperson är en 
flykting som beviljats uppehållstillstånd, eller förklarats vara det. I enlighet med 
familjeåterföreningsdirektivet kan ett krav på försörjning uppställas gällande ansökan om 
familjeåterförening lämnats in senare än tre månader när anknytningspersonen har förklarats 
flykting, eller där återförening för familjen är möjligt i ett tredje land utanför EU. Dock ska 
anknytningspersonen eller familjemedlemmen ha särskild anknytning dit. Försörjningskravet 
får även uppställas för flyktingar vars familjeband inte etablerats före inresan till Sverige.  

De nya reglerna kring försörjningskravet har utformats att inte bara omfatta 
anknytningspersonens egna försörjningsförmåga, utan dennes förmåga att även kunna försörja 
den anhörige utan hjälp från det sociala trygghetssystemet.55 Enligt 
familjeåterföreningsdirektivet artikel 7.1 c, får medlemsländerna ställa krav på att 
anknytningspersonen inte bara ska kunna försörja sig själv utan även den anhörige.56 I övrigt 
gäller samma innebörd av bestämmelsen i 5 kap. 3 b §. UtIL som tidigare.57 Bestämmelserna 
om det utökade försörjningskravet ska inte tillämpas om en ansökan på grund av anknytning 
har registrerats dagen före ikraftträdandet, vilket innebär den 20 juli 2016.58 Något 
försörjningskrav ställs heller inte upp för förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning. 
Under tiden då uppehållstillståndet gäller för den anhörige ska inte heller någon ytterligare 
kontroll om försörjningskravet är uppfyllt göras.59 Enligt 9 §. LT, framgår att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer, kan lämna närmare föreskrifter om 
försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.  

För att uppfylla försörjningsförmågan har regeringen beslutat genom förordning (2016:850) 
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 §, att kravet är 
uppfyllt om anknytningspersonen till den utlänningen åberopar anknytning till innehar lön, 
vilken efter preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid en utmätning enligt 7 kap. 5 §. 
utsökningsbalken (1981:774) (UB). Denna beräkning ska även innefatta vad som behövs för 
utlänningens försörjning. I 7 kap. 5 §. 2 st. UB, framgår att med förbehållsbeloppet avses den 
del av lönen som inte får tas i anspråk vid en utmätning. Anknytningspersonen måste efter att 
boendekostnaden är avdragen inneha ett belopp motsvarande normalbeloppet.  Med 
normalbelopp avses enligt 7 kap. 5 §. 2 st. UB, vanliga levnadskostnader utom 
bostadskostnad.  
För 2017 är normalbeloppet följande:60 

a. 4 734 kronor för en ensamstående vuxen, 
b. 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor, 
c. 2 512 kronor för barn till och med 6 år, 
d. 2 891 kronor för barn 7 år eller äldre 

																																																													
55 Prop. 2015/16:174 s. 76 f.  
56 Prop. 2015/16:174 s. 48 f. 
57 A.st. s. 76 f. 	
58 A.st. s. 67 f. 
59 A.st..s. 76 f. 
60 Kronofogden, Hur mycket får du behålla? hämtad 2017-05-10 från www.kronofogden.se  
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Anknytningspersonen kan även ha inkomster från näringsverksamhet, alternativt att denne har 
en tillräckligt stor förmögenhet som både hen och utlänningen kan försörja sig med för att 
kravet ska vara uppfyllt.  

Migrationsverket har lämnat föreskrift MIGRFS 02/17 för hur bostadskravet anses vara 
uppfyllt. För att kravet om bostad ska vara uppfyllt framgår det i föreskriften att det måste för 
två vuxna utan barn, vara en bostad med antingen en kokvrå eller ett kök samt minst ett rum. 
Tillkommer det barn ska det vara fler sovrum, två barn anses kunna dela på ett sovrum. 
Bostadskravet anses vara uppfyllt om en sådan bostad som presenteras i ovanstående stycke 
innehas av anknytningspersonen senast den dagen då utlänningen anländer till Sverige. 
Anknytningspersonen ska då innehava en sådan bostad som hen äger, hyr i första- eller 
andrahand alternativt innehar med bostadsrätt. Detta ska anknytningspersonen styrka skriftligt 
genom antingen ett hyresavtal, intyg från fastighetsägare alternativt genom bostadsförmedling 
att ett kommande kontrakt finns. Hyrs bostaden i andrahand gäller således att det finns ett 
skriftligt avtal om att en uthyrning är godkänd genom hyresvärd, bostadsrättsförening eller 
hyresnämnd.61  

Det ges ingen närmare information om hur länge ett kontrakt för innehavande av bostad ska 
sträcka sig, utan det gäller att anknytningspersonen disponerar över en bostad senast vid 
sökandens ankomst till Sverige.62 Hur länge bostadskontraktet ska sträcka sig är enligt praxis 
på området att anknytningspersonen vid prövningstillfället förfogar över en bostad i minst ett 
år framöver, eller att det vid en bedömning framstår som sannolikt att bostad är ordnad för 
minst ett år.63 

2.7 Nekat uppehållstillstånd på grund av brottslighet 
I bestämmelsen 5 kap. 3 a §. UtIL stadgas att uppehållstillstånd får ges om inte annat stadgas i 
5 kap. 17 §. 2 st. UtIL. Det framgår av lagbestämmelsen att vid ansökan om uppehållstillstånd 
enligt 5 kap. 3 a §. UtIL, skall särskilt beaktas om den sökanden gjort sig skyldig till brottslig 
verksamhet, eller annan brottslighet i förening med annan misskötsamhet.  

För att vägra en utlänning uppehållstillstånd vid brottslighet ska det av rättssäkerhetsskäl 
finnas en laga kraft vunnen dom, vilket medfört påföljden fängelse av en viss varaktighet. I en 
dom som överklagas avseendet grovt brott och vilken inte vunnit laga kraft, bör detta även 
kunna utgöra en grund för att tillfälligt inte utfärda ett uppehållstillstånd.64 Oaktsamhetsbrott 
där sökanden haft fängelse som påföljd men där återfallsrisken att återigen begå brott räknas 
som liten, är mindre allvarliga än brott som begåtts med fängelsestraff som påföljd men där 
återfallsrisken bedöms vara större. Här ska en helhetsbedömning göras utifrån straffets längd 
och brottets karaktär om ett uppehållstillstånd ska beviljas.65 Framkommer det att sökanden 
har begått brott i ett annat land ska en bedömning göras utifrån vilket straff som troligen 
skulle utdömas i Sverige. Anledningen till detta är för att straffbestämmelser varierar kraftigt 
från land till land. När det ligger för handen att utfärda ett uppehållstillstånd där sökanden 
gjort sig skyldig till brott, kan även annan form av misskötsamhet vägas in i beslutet. Desto 
																																																													
61 Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring, MIGRFS 02/17. 
62 Prop:2009/10:77 s 31. 
63 MIG: 2011:16. 
64 Prop:2004/05:170. s. 284.   
65 A.st. 
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tyngre skälen för uppehållstillstånd är, ju grövre misskötsamhet ska det vara frågan om för att 
inte uppehållstillstånd ska beviljas.66 

I samma paragraf som i ovanstående stycke 5 kap. 17 §. UtIL, betonas även vikten av att vid 
ansökan om uppehållstillstånd grundat på anknytning enligt 5 kap. 3 a §. UtIL, ska det 
uppmärksammas om utlänningen och eventuella barn till denne, kan utsättas för våld eller 
annan allvarlig kränkning av sin frihet om ett uppehållstillstånd beviljas. Här ligger grunden 
för bedömningen på den bosatta anknytningspersonen i Sverige. Finns det en historia hos 
anknytningspersonen där denne gjort sig skyldig till våldsbrott eller brott av sexuell karaktär, 
kan det inte uteslutas att den sökande med eventuella barn kan komma att utsättas för liknande 
brott. Det påtalas från lagstiftarens sida vikten av att ta hänsyn till när de eventuella brotten 
begåtts och omständigheterna i det enskilda fallet.  Har anknytningspersonen vid den 
skriftliga eller muntliga utfrågningen uppgett att denna sedan tidigare är dömd för brott, ska i 
regel ett utdrag från belastningsregistret göras.67 Risken för våld i förhållandet även om 
förhållandet är seriöst har inte med risken för framtida våld att göra. 

Det framförs i förarbetena att det ändå finns skäl att väga in hur länge ett förhållande varat. 
I etablerade förhållanden där parterna har fått stark kännedom om varandra, bör skälen för att 
avslå en ansöka om uppehållstillstånd vara starkare än vid nyetablerade förhållanden.68  
En bedömning utifrån de faktorer där brott, våld eller kränkning kan komma att äga rum ska 
vägas mot de skäl som ges för att uppehållstillstånd beviljas. Stor hänsyn ska även tillmätas 
om det finns barn i förhållandet och hur barnets eller barnens situation kan komma att 
påverkas av en separation från endera av föräldrarna.69 

I ett överklagande till migrationsöverdomstolen hade A ansökt om uppehållstillstånd på 
grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a §. UtIL, till sin i Sverige tilltänkta make och sambo B.  

Frågan gällde huruvida ett uppehållstillstånd skulle beviljas då B tidigare dömts för 
våldsbrott mot närstående, samt att A och B träffats i en begränsad omfattning. Det fanns skäl 
att tro att vid ett beviljande av uppehållstillstånd för A, skulle denne kunna utsättas för våld 
och brott. Migrationsöverdomstolen avslog A:s begäran om uppehållstillstånd. Som skäl för 
sitt beslut anförde domstolen vikten av att skyddsintresset för de personer som vill ingå 
äktenskap eller inleda ett samboförhållande har stärkts efter införandet av 5 kap. 17 §. UtIL. 

Domstolen anförde vidare att lagstiftaren i frågan vidtagit åtgärder för att förhindra att 
uppehållstillstånd beviljas, när det kan antas leda till att sökanden kan komma att utsättas för 
våld eller kränkningar av annan natur.70 B hade tio år tillbaka i tiden från överklagandets 
avgörande gjort sig skyldig till bland annat försök till dråp, misshandel och olaga hot. Brotten 
hade begåtts gentemot närstående, och misshandeln samt olaga hot gentemot kvinnor. Hänsyn 
tagen till den allvarliga typ av brott som B gjort sig skyldig till samt det faktum att A och B i 
mycket begränsad omfattning träffats låg till grund för beslutet.71 72  
 
																																																													
66 MIG 2010:19. 
67 Prop: 1999/2000:43. s. 43 ff. 
68 Prop: 2004/05:170. s. 284 f. 
69 A.st. s. 285 f.  
70 Prop: 2004/05:170. s. 181 f. 
71 MIG 2008:41.  
72 Prop:1999/2000:43. s. 43 f. 
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2.8 Uppskjuten invandringsprövning 
När en person beviljas uppehållstillstånd genom snabb anknytning 5 kap. 3 a §. UtIL ska ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd ges vid första beslutstillfället 5 kap. 8 §. UtIL. Detta brukar 
även benämnas för uppskjuten invandringsprövning. I principen följer att om inte paret 
stadigvarande bott tillsammans en längre tid eller andra skäl talar för att förhållandet är 
seriöst, ska ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges. Begreppet ”stadigvarande” bott 
tillsammans sedan tidigare, innebär att paret ska bott tillsammans en period om minst två år i 
utlandet. Det första uppehållstillstånd brukar som regel gälla i två år men kan även ha en 
kortare giltighetstid dock om minst ett år.73  

Syftet med denna prövning är att avgöra om förhållandet under en tvåårsperiod är ”seriöst” 
menat och bestående från parternas sida. Detta är inget undantag utan en regel innan ett 
permanent uppehållstillstånd kan ges.74 I förarbeten till nuvarande lagstiftning argumenteras 
att det är ytterst svårt innan den sökanden flyttar till Sverige, att avgöra om förhållandet är 
seriöst menat. Seriositetsprövningen har inte ansetts vara tillfredsställande nog för att 
klarlägga sådan fakta. Genom tillämpningen av “uppskjuten invandringsprövning” prövas 
således förhållandets seriositet vid flertalet tillfällen innan ett permanent uppehållstillstånd 
ges.  

I den anknytningsutredning som utfördes på området, konstateras att människor som vill 
invandra till Västeuropa, utan att vara skyddsbehövande eller flykting, i stort sett endast kan 
invandra på grund av anknytning, eftersom att invandrartrycket i Västeuropa under de senaste 
åren ökat, vilket lett till att regler skärpts för att få uppehållstillstånd. Detta kan leda till att 
alltfler människor försöker att ingå skenförhållanden, eller skenäktenskap i hopp om att få 
uppehållstillstånd. Genom principen om uppskjuten invandringsprövning försvåras detta, 
eftersom förhållandets seriositet vid ett flertal tillfällen prövas.75   

Ett annat skäl som har beaktats vid utformningen av 5 kap. 8 §. UtIL, är att en prövning vid 
första beslutstillfället om ett förhållande är seriöst, inte är speciellt djupgående då prövningen 
av förhållandets etablering och seriositet prövas på nytt, till skillnad från om förhållandet tar 
slut där sökanden antas lämna Sverige.76 

 
2.8.1 Kritik mot uppskjuten invandringsprövning 
Tillämpningen av principen om uppskjuten invandringsprövning har från regeringens utredare 
utsatts för kritik. Den uppskjutna invandringsprövningen gäller i normalfallet under en period 
om två år. Under det senaste decenniet har åberopande på grund av snabb anknytning ökat 
väldigt kraftigt. Det talas om att 90 % av uppehållstillstånd grundat på anknytning hör till 
kategorin snabba anknytningar.77  

Detta innebär att det inte är en begränsad grupp av människor som drabbas av uppskjuten 
invandringsprövning om två år, utan merparten av invandrare. Utredningen som genomförts 
påtalar att utlänningen kommer i en underställning i förhållande till anknytningspersonen i 

																																																													
73 Diesen, C, Lagerqvist A, m.fl.,. Prövning av migrationsärenden. s. 51.  
74 Prop:2005/06:72 s. 49.   
75 SOU. 1997:152 s. 173 f. 
76 A.st.  
77 SOU. 2012:45 s. 171 f. 
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Sverige.  I synnerhet är det utländska kvinnor som drabbas av detta då de stannar krav i 
förhållandet under två år, för att sedan bli beviljad permanent uppehållstillstånd. I utredningen 
framförs att kvinnorna som utsätts för våld i relationen inte vågar att lämna den, för att de inte 
kommer få stanna kvar i Sverige. Utredningen påtalar att istället för den lagstiftning som idag 
råder där migrationsverket får inhämta registerutdrag om särskilda skäl föreligger, ska detta 
alltid göras för att på så sätt stärka den sökandens rätt att inte bli utsatt för påtvingat våld eller 
kränkningar.78 Istället för att tillämpa principen om uppskjuten invandringsprövning föreslås i 
en utredning att det ska göras en betydlig grundligare utredning vid första beslutstillfället.79 
 

2.8.2 Fortsatt uppehållstillstånd även fast relationen tar slut 
Regeln för att få fortsatt uppehållstillstånd på anknytningsgrunden i 5 kap. 3 a §. UtIL, är att 
förhållandet består enligt 5 kap. 16 §. UtIL. Har däremot ett uppehållstillstånd upphört kan 
ändå utlänningen få ett förnyat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 §. UtIL om:  

1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige  
2. förhållandet har upphört främst på̊  grund av att i förhållandet utlänningen, eller 

utlänningens barn, utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av sin frihet eller 
frid, eller andra starka skäl som talar för att utlänningen ges fortsatt 
uppehållstillstånd 

När en utlänning kan antas ha särskild anknytning till Sverige, kan detta tänkas föreligga 
exempelvis när utlänningen innehar ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.80 I sådant fall 
ska en helhetsbedömning göras utifrån samtliga omständigheter till exempel, hur länge 
utlänningen vistats i Sverige.81  

För att fortsatt kunna få beviljat ett uppehållstillstånd när våld eller annan kränkning ägt rum 
krävs i första hand att det inte är fråga om mindre enstaka företeelser.82 Om varje mindre 
allvarlig våldshandling skulle klassas som ett skäl för att få fortsatt uppehållstillstånd även 
fast relationen tar slut, kan såldes detta leda till att bestämmelsen missbrukas och kringgås.83 
Våldets art och kränkning måste ses i sitt sammanhang, därför ska det i varje enskilt fall tas 
hänsyn till under vilka omständigheter våldet eller kränkningen ägt rum. För att kunna avgöra 
om det i det enskilda fallet föreligger sådan omständighet för att ett uppehållstillstånd ska 
beviljas, ska våldet eller kränkningen vara av sådan art att förhållandet upphör på grund av 
detta.84  

Det ställs dock inte upp några formella krav för dokumentation av våldshandlingarna. Intyg 
från polismyndigheten, sociala myndigheter och läkarintyg bör kunna fungera som ledning. 
Trots att utlänningen i fråga inte utsätts för allvarlig grad av våld eller kränkning, kan det vid 
en samlad bedömning ändå framstå att omständigheterna är så beaktansvärda för att 
uppehållstillstånd ska beviljas, exempelvis om utlänningen har stark anknytning till Sverige.85 
																																																													
78 SOU. 2012:45 s. 16 f. 
79 A.st. s. 16 f.	
80 Prop: 1999/2000:43, s. 53 f. 
81 Fridström,I, Utlänningslag (2005:716) kommentaren till 5 kap. 16 §, Karnov. 
82 MIG 2008:30. 
83 Prop: 1999/2000:43 s. 53 f. 
84 Prop: 1999/2000:43 s. 54 f. 
85 A.st. s. 54 f.  
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Det finns inom området ett vägledande avgörande från migrationsöverdomstolen kring 
frågan om huruvida ett uppehållstillstånd fortsatt ska kunna ges, även fast förhållandet tagit 
slut. 

Den 10 april 2006 beviljades A ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om ett år på grund av 
anknytning till hennes dåvarande make. Hon ansökte om ett nytt tidsbegränsat 
uppehållstillstånd när hennes gamla var på väg att löpa ut. Det nya uppehållstillståndet hade 
en giltighetstid till och med september 2008. Under juli 2008 ansökte A om förlängning av 
sitt uppehållstillstånd. Samma år i november kontaktade A migrationsverket och berättade att 
förhållandet med maken tagit slut. I anslutning till detta berättade hon även att hon utsatts för 
våld i relationen. Migrationsverket avslog ansökan om fortsatt uppehållstillstånd då det enligt 
myndigheten, inte kunde styrkas att förhållandet tagit slut på grund av våld i relationen. A 
hade vid sina tidigare ansökningar om förlängning av sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd, 
inte gett någon information om att A tidigare utsatts för våld. Migrationsverket anförde vidare 
att en polisanmälan kring misshandel lämnades först åtta månader efter att förhållandet tagit 
slut.  
I samband med anmälan om misshandeln uppsökte A aldrig någon läkare för de övergrepp 
hon påståtts utsatts för. Beslutet överklagades från sökandes A sida till migrationsdomstolen. 

Domstolen var av samma uppfattning som migrationsverket att A inte gjort sannolikt att 
övergreppen gentemot henne ägt rum. A överklagade åter domstolens beslut till 
migrationsöverdomstolen. I sin talan till domstolen anförde A att hon under större delen av 
förhållandet utsatts för våld och övergrepp i sådan omfattning, att hon brutits ner psykiskt och 
inte därför vågade berätta om övergreppen tidigare.  

Migrationsöverdomstolen upphävde tidigare beslut och beviljade A permanent 
uppehållstillstånd. Domstolen motiverade sitt beslut med de förhör av A:s lärare som påvisat 
att A känt rädsla för sin make. En av lärarna hade mött maken och uppgett att han uppträtt 
aggressivt och “varit mån om sitt revir”. Dessa förhör gav stöd till att A under sin tid med 
maken utsatts för våldshandlingar samt att en vän till maken flyttat in hos paret för att agera 
som vakt. Varje gång A lämnat lägenheten rapporterade denna vän till A:s make, som i sin tur 
omedelbart kom hem. A förbjöds att lämna lägenheten utan tillstånd av maken.  

Domstolen anförde vidare att den förklaring som A gett kring varför hon inte tidigare 
polisanmält mannen ansågs rimliga. En ytterligare faktor som låg till grund för att fortsatt ge 
A uppehållstillstånd och att det våld som hon utsatts för gjorts sannolikt, var den skrivelse 
som upprättats för förvaltningen i Enskede Årsta stadsförvaltning. I skrivelsen framgick att A 
i slutet av september 2008, ansökt om skydd på den grund att hon utsatts för våld och 
kränkningar av sin man sedan två och ett halvt år tillbaka i tiden. Dessa bedömdes av 
socialförvaltningen som trovärdiga, som ordnade med akutboende och sedermera skyddat 
boende. Migrationsöverdomstolen konstaterade att skälen för att förhållandet upphört berodde 
på det våld som A utsatts för från maken. Det fanns enligt domstolen inte heller anledning att 
tro att förhållandet från början inte varit seriöst menat. Eftersom att A vistats i Sverige sedan 
2006 beviljades hon ett permanent uppehållstillstånd.86 
   

																																																																																																																																																																																														
	
86 MIG 2011:25. 
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3. Norsk lagstiftning grundat på uppehållstillstånd för nyetablerad kontakt 
3.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas norsk gällande rätt avseende personer som vid ett nyligen etablerat 
förhållande önskar bosätta sig i Norge. Kapitlet behandlar även vilka krav som ställs på 
parterna i ett förhållande och hur en bedömning kring om förhållandet är att anses som seriöst 
görs. Det beskrivs även hur en utlänning som utsätts för våld i ett nyligen etablerat 
förhållande, har rätt till fortsatt uppehållstillstånd trots att förhållandet upphört. 

 
3.1.1 Gällande rätt avseende nyligen etablerat förhållanden 
Uppehållstillstånd för nyligen etablerat förhållande styrs utav den norska motsvarigheten till 
utlänningslagen, benämnd Lov om utlendinger adgang til riket og deres opphold her  
(utlendingsloven).87 

I 6 kap. 41 §. 2 st. utlendningsloven (utlendI) framkommer att en sökande som inte har levt i 
ett fast och etablerat förhållande med en referensperson som avses i 6 kap. 40 §. 1 st. utlendI, 
har rätt till uppehållstillstånd om paret har barn tillsammans och vill leva tillsammans. 
Bestämmelserna i 6 kap .40 a §. utlendI, första, tredje och fjärde stycket gäller inte såvida: 

- Barnet föddes innan referenspersonen rest in i riket eller, 
- Barnet föddes medan båda parter haft uppehållstillstånd i Norge. 

I samma paragraf 6 kap. 40 §. 3 st. utlendl, stadgas att uppehållstillstånd kan ges till sökande 
som inte har levt i ett fast och etablerat samboförhållande med referenspersonen i minst två år, 
om paret väntar barn tillsammans och vill bo tillsammans. Bestämmelsen i andra stycket 
andra punkten gäller tillsvidare. Det ställs sedermera upp ett villkor i samma bestämmelse att 
båda parter ska vara 18 år, såvida parterna inte omfattas av 24-årskravet i 6 kap. 41 a §. 
utlendI. Det är vidare ett villkor att ingen av parterna är gift. Även om en av parterna är gift 
kan uppehållstillstånd ges, om det har funnits bestående hinder för att uppfylla detta villkor.  
 

3.1.2 Begreppet referensperson 
Med begreppet referensperson menas att det är den person som sökande önskar att återförenas 
med eller etablera ett familjeliv med enligt 6 kap. 39 §., utlendI. Denna referensperson ska 
vara enligt 6 kap. 40 §. utlendI, vara: 

a. Norsk eller nordisk medborgare som är bosatt eller som ska bosätta sig i riket 
b. utlänning med permanent uppehållstillstånd i riket,  
c. utlänning som har eller är lagligen bosatt i riket med ett uppehållstillstånd som kan 

ligga till grund för en permanent uppehållstillstånd, eller 
d. utlänning som har uppehållstillstånd efter bestämmelsen i 5 kap. 34 §. utlendI, utan 

att ordningen av kollektiv skydd har upphört.  
villkoret i första stycket. gäller dock inte enligt 6 kap. 40 a §. 2 st. utlendI, när: 

a. äktenskapet ingåtts, eller parterna fått barn före tidpunkten för referenspersonens 
inresa i riket, eller 

																																																													
87 Lov-2008-05-15-35.  
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b. parterna har ingått äktenskap, eller fött barn medan bägge parter haft 
uppehållstillstånd i Norge.  

I den utredning som utfördes innan den nya lagen i Norge trädde i kraft, framhävdes kravet att 
trots att ett par inte bott tillsammans under två år, ska kravet kunna bortses ifrån om paret 
tillsammans väntar barn.88  

Det kan även röra sig om situationer vilket lett till att det inte har funnits möjlighet för 
parterna att leva tillsammans, utan där de levt åtskilda pga. arbete i annat land som kan godtas 
även om kravet på två års samlevnad inte är uppfyllt.89 Dock krävs det att part paret vill 
fortsätta leva tillsammans samt att de under perioden när det levt åtskilda kan styrka detta med 
att de innehaft regelbunden kontakt med varandra, i den utsträckning arbete eller ekonomiska 
skäl tillåtit det.90  
 

3.2.1 Norsk motsvarighet till den svenska seriositetsprövningen 
Det är den norska bestämmelsen i 6 kap. 40 §. 3 st. utlendl, som reglerar när ett 
uppehållstillstånd kan nekas. Trots att utformningen av paragrafen endast behandlar redan 
gifta par och fall gällande familjeförening, har även samboförhållanden och familjeetablering 
ansetts omfattas av reglerna.91 

Skälen för att även innefatta familjeetableringsförhållanden i bestämmelsen, ska enligt 
lagstiftaren motverka kringgåendet av reglerna och förhindra polygama förhållanden.92  
I proposition nummer 75. 2006–2007, framfördes förslag om att olika bestämmelser för redan 
etablerade förhållanden och nyligen etablerade förhållanden, kan komma att skapa 
tolkningsproblem ifråga. Därmed har det inte utformats olika bestämmelser för respektive 
familjeförening som familjeetablering.93  

Paragrafen tar upp att ett uppehållstillstånd kan nekas när det rör sig om förhållanden eller 
giftermål där det “framstår som mest sannolikt” att målet varit att ingå förhållande eller 
giftermål pga. uppehållstillstånd. Begreppet och beviskravet framstår som mest sannolikt, 
vilket innebär att om de framstår som mer än 50 procents sannolikhet att det rör sig om ett 
förhållande eller äktenskap, vilket ingåtts med förhoppning om att få uppehållstillstånd, så 
kan en sådan ansökan avslås.94  

Norska UDI har arbetat fram en lista på faktorer av omständigheterna i ett förhållande och 
äktenskap, som kan anses ligga till grund för att det rör sig om ett oseriöst förhållande eller 
äktenskap. Listan är inte rangordnad och inte heller är den uttömmande. Den har utformats 
utifrån de faktorer som tas upp som viktiga för att bedöma seriositeten bakom ett förhållande 
ifrån lagstiftarens sida.95 Följande omständigheter bedöms enligt listan:96  

																																																													
88 NOU:2004: 20 s. 217 f.  
89 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 423 f.  
90 UDIRS-2010-34. 
91 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 185 f.  
92 A.st.s. 191 f. 
93 Prop. nr. 75. 2006–2007. avsnitt 9.6.1.3. 
94 Praksisnotat fra Utlendingsdirektoratet. PN 2011-003.  
95 Prop. nr. 75. 2006–2007. 
96 GI-01/2010 - Instruks om proformaekteskap. 
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- kontakt mellan parterna, hur länge de känt varandra och omfånget av kontakten.  
Längden på förhållandet tillmäts stor vikt i fråga. Har parterna inte haft ett långt förhållande 
och det inom parternas kultur och tradition i hemlandet är ovanligt, kan det finnas anledning 
att ifrågasätta seriositeten bakom förhållandet.  

I en av lagsmansretten avkunnad dom hade partet haft telefonkontakt med varandra en 
månad, därefter bestämde sig paret att ingå giftermål med varandra. Denna faktor tillmättes 
stor vikt i domstolens dom, där uppehållstillstånd ifråga inte beviljades för sökanden pga. den 
korta längden paret känt varandra samt omfånget av kontakten.97 Det framgår även att en 
kontakt där parterna inte träffats utan istället endast haft kontakt genom internet och telefon, 
kan stärka uppfattningen att det inte är ett seriöst förhållande.  

- Parternas kunskap om varandra 
Det ska förutsättas att ett förhållande som varat en tid innebär att parterna har kunskap om 
varandra. För förhållanden där parterna levt en längre tid tillsammans kan det förväntas finnas 
bättre kännedom parterna emellan, än vid ett förhållande som varat en kortare tid.  

- Samstämmiga uppgifter parterna lämnar om varandra, exempelvis hur partnerna 
träffades och hur kontakten mellan dem ser ut. 

Det ges här exempel på där parterna har träffats via internet och där det är av vikt att klarlägga 
om båda parter verkligen har tillgång till internet och att de i så fall behärskar att använda 
sådant kommunikationssätt, eller om en tredje part har hjälpt parterna att kontakta varandra.  

- Om parterna kan kommunicera på ett gemensamt språk 
Det torde röra sig om ett oseriöst förhållande när parterna saknar ett gemensamt språk att 
kommunicera på. Om parterna använder tolk eller lexikon för att samtala med varandra, kan 
seriositeten bakom starkt betvivlas. Det ska även om parterna samtalar på annat språk än 
modersmålet, göras ett språktest, för att utröna i vilken grad parten behärskar det aktuella 
språket. UDI påpekar i praxisnotariet att bara för att parterna saknar gemensamt språk 
behöver inte det tyda på att förhållandet i sak inte är seriöst, om de ändå kan kommunicera 
någorlunda. Däremot när det rör sig om fall där parterna inte i någon grad kan eller försöker 
lära sig att kommunicera med varandra på gemensamt språk kan detta peka på det omvända.  

I ett rättsfall avslog lensmansretten en ansökan om uppehållstillstånd för ett gift par. Paret 
saknade ett gemensamt språk att kommunicera på. Paret hävdade dock att det kunde 
kommunicera på andra vägar. Domstolen beslutade att inte bevilja uppehållstillstånd för 
utlänningen. Det var dock inte bara bristen på gemensamt språk som låg till grund för 
beslutet, utan omständigheter såsom den stora åldersskillnaden på 23 år, samt att den sökande 
tidigare fått avslag på ansökan om asyl vägdes in i den samlade bedömningen.98 

- Åldersskillnad mellan parterna 
Ett av de rättsfall som får anses ha satt utvecklingen för praxis på området rörde en pakistansk 
man (A) och en norsk kvinna (B). A föddes i Pakistan 1979 och kom till Norge i augusti 2001 
på ett turistvisum för att besöka sin kusin. Samma år i september träffade han B, norsk 
medborgare född 1956. B hade sedan 1974 konverterat till islam. Sedan tidigare hade B varit 
gift med två pakistanska män och hade fem barn födda mellan år 1974–1993. Paret försökte 
att gifta sig i december 2001 i Norge men på grund av formella problem kunde giftermålet 

																																																													
97 LB-2013-196411. 
98 LB-2012-138333.	
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inte genomföras. Istället gifte sig paret på den pakistanska ambassaden i Aten, Grekland 
samma månad. 

I januari 2001 ansökte A om uppehållstillstånd grundat på sitt giftermål med B. Ansökan 
avslogs av UDI. Skälen för beslutet var att det var övervägande sannolikt att äktenskapet 
ingåtts för att A skulle få uppehållstillstånd i Norge. Efter överklagande från A:s sida till såväl 
tingsrätt som lagmannsrett motsvarande hovrätten i Sverige, gick målet till högsta 
domstolen(Høyesterett) i Norge.  

Høyesterett konstaterade i fallet följande. Giftermålet hade ingåtts efter endast tre månaders 
bekantskap parterna emellan, detta menade domstolen påtalade starkt för att huvudsyftet med 
giftermålet, endast var för att A skulle beviljas uppehållstillstånd i Norge. Den stora 
åldersskillnaden mellan parterna var även av synnerligen påtalad omständighet, för att det 
rörde sig om ett giftermål, vars syfte var att bevilja A uppehållstillstånd.  Åldersskillnaden 
mellan parterna om 23 år var väldigt stor konstaterade domstolen. B hade barn som var äldre 
än vad A var vid tidpunkten, och det fanns ingen möjlighet på grund av B:s ålder att återigen 
få barn. I bedömningen tillmättes även vikten av att det i flertalet kulturer tillmäts stor 
betydelse att vid familjeetablering skaffa barn. Högsta domstolen beviljade inte A 
uppehållstillstånd efter dessa omständigheter.99  

Domen har efter att den förkunnats, skapat en riktlinje för bedömningen av åldersskillnaden 
mellan parter för att avgöra om det rör sig om giftermål eller förhållanden som ingåtts i 
uteslutande syfte att beviljas uppehållstillstånd. Åldersskillnaden tillmäts större vikt vid 
bedömningen om parterna är unga. Exempel på när åldersskillnaden tillmäts betydelse är när 
en part i ett förhållande är runt 25 år och inte har barn, medan den andra parten är runt 39 år 
och sedan tidigare har flertalet barn. Det kan sägas att det vid ett förhållande där bägge parter 
är över 50 år men där det skiljer 14 år mellan dessa tillmäts inte åldersskillnaden lika stor 
betydelse som den gör vid första situationen.100  

- om det föreligger omständigheter, som pekar på att äktenskapet, eller förhållandet 
har ingåtts med hjälp av våld eller utnyttjande, 

Detta kan vara att en av parterna inte utvecklat sin mentala förmåga och inte förstår vad ett 
äktenskap eller förhållande innebär. UDI ger exempel på där någon kan antas vara föremål för 
att utnyttjas i en sådan situation. Det kan röra sig om att äktenskap eller förhållande ingåtts av 
en utländsk student i Norge med en förståndshandikappad person. En sådan omständighet 
talar för att det inte är seriöst menat. 

- om sökande, tidigare har ansökt om uppehållstillstånd på annan grund och blivit 
nekad ett sådant tillstånd. 

Utgångspunkten torde vara vilken typ av tillstånd som sökts, och hur lång tid som förflutit 
sedan en sådan ansökan gjordes.  

- om parterna sedan tidigare har make, sambo eller partner och denne ska bo ihop 
med paret.  

En sådan omständighet talar starkt för att det inte rör sig om ett äktenskap eller förhållande 
som är seriöst menat. 101 

																																																													
99 Rt-2006-1657. 
100 Praksisnotat fra Utlendingsdirektoratet. PN 2011-003.  
101 A.st. 
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3.2.2 24 årsgräns för etablering av familj 
Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler inom migrationsområdet för att beviljas 
uppehållstillstånd grundat på äktenskap eller samboskap. Enligt 6 kap. 41 a §. utlendI, är det 
ett villkor att båda parter har fyllt 24 år, för att uppehållstillstånd ska beviljas. Det finns dock 
undantag från reglerna och de gäller när: 

a. äktenskap ingåtts, eller samboskapet etablerats innan referenspersonens inresa till 
Norge, eller 

b. Parterna har ingått äktenskap eller levt i ett etablerat samboskap i Norge, medan 
bägge parter haft uppehållstillstånd, norskt medborgarskap eller nordiskt 
medborgarskap. 

Det kan även göras undantag på kravet om att bägge parter fyllt 24 år, såvida det är uppenbart 
att äktenskapet eller samboskapet är frivilligt och parterna själva kan försörja sig. Denna 
bestämmelse infördes för att inte kravet på 24 år skulle anses alltför orimligt.102 

Detta undantagskrav på frivillighet och självförsörjning är tänkt som en ytterst snäv 
möjlighet för att kunna kringgå bestämmelsen om 24 år. Undantaget ska bara gälla när 
parterna under en tidsperiod om minst tre år levt tillsammans. Om ett äktenskap eller 
samboskap är att bedöma som frivilligt är det upp till berörd myndighet att utreda saken. 
Detta sker normalt i begränsade fall, då undantagsbestämmelsen är tänkt att endast kunna 
åberopas i mycket begränsad omfattning.103 Rekvisitet frivilligt kan anses uppfyllt om 
exempelvis paret har härkomst från ett område eller land i Europa, där det inte finns 
erfarenhet om tvångsliknande förhållanden eller äktenskap. Det kan även röra sig om 
förhållanden där parterna inte har härkomst från Europa, men där religiösa eller kulturella 
förhållandena motsätter sig att ett sådant förhållande existerar, exempel på sådant kan anses 
vara homosexuella förhållanden. Det ska inte anses vara tillräckligt att både sökanden och 
referenspersonen vid en intervju uppger att förhållandet är seriöst.104   
 
3.2.3 Syftet med 24 års krav   
Tanken bakom kravet på att bägge parter ska vara 24 år är att bekämpa skenförhållanden och 
skenäktenskap samt att säkra så att paret själva kan försörja sig. Det förelåg för diskussion 
kring att införa ett 21-årskrav i likhet med det 21-årskrav familjeåterföreningsdirektivet 
tillåter att medlemsländerna inför som maxgräns. Dock valdes 24-årsgränsen med 
motiveringen att även personer i högre ålder kan komma att utsättas för press att ingå 
förhållande eller äktenskap.105  

Det infördes i anslutning till lagstiftningen aldrig något undantagskrav på att par eller makar 
som har barn tillsammans, ska undantas från kravet om 24-års åldersgräns. Skälen för detta 
var att vid ett sådant undantag skulle detta kunna fungera som påtryckning gentemot kvinnor 
för att pressas in graviditet för att kunna kringgå bestämmelsen.106 Lagstiftaren har klart och 

																																																													
102 Prop. 90 L 2015–2016. s. 104 f. 
103 Prop. 90 L 2015–2016. s. 104 f.  
104 A.st. s. 112 f.  
105 A.st. s. 109 f.  
106 A.st. s. 104 f. 
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tydligt angett att bestämmelsen enbart gäller för familjeetablering och inte för 
familjeåterförening.  

I och med att förhållanden och äktenskap där tvång är involverat utgör ett sådant ingrepp i 
de mänskliga rättigheterna, kan inte det norska samhället accepterar att sådant äger rum. Den 
fria viljan och respekt för den enskilda människan ska inte få inskränkas, därav har det från 
den norska lagstiftarens sida ansetts vara av stor vikt att bekämpa sådana förhållanden och 
äktenskap, vilka utövas under hot och tvång.107   
Flertalet av remissinstanserna har varit kritiska gentemot det nu uppställda 24- års kravet. De 
argument som framförts har bland annat varit följande:108 

1. Kravet kan inte anses vara träffsäkert i den bemärkelsen att det kan drabba frivilliga 
äktenskap och samboskap. 

2. Det saknas dokumentation att tvångsliknande förhållanden och giftermål för personer 
under 24 år är ett omfattande problem i Norge.  

3. Fler personer kommer att söka sig till EU länder, likt Sverige för att kringgå kravet.  
4.  Det finns inga sakomständigheter som pekar på att ett 24-årskrav motverkar att 

skenförhållanden eller tvångsäktenskap ingås.     

3.3 Försörjningskravet 
3.3.1 Tryggad försörjning 
Norge har liksom Sverige krav på tryggad försörjning. Av 7 kap. 58 §. utlendI, stadgas att det 
ställs krav på att bostad och försörjning ska finnas för att uppehållstillstånd ska ges, eller att 
lag eller annan föreskrift gett medhåll från detta krav. Andra stycket i paragrafen räknar sedan 
upp att kravet på försörjning och bostad inte gäller den som har rätt till uppehållstillstånd 
enligt 28 § utlendI, (asyl) eller en person som uppfyller kraven i 73 §. utlendI, så kallad non 
refoulement person.109 Ett krav på att ha försörjningskrav gentemot dessa personer vore i strid 
med de folkrättsliga principerna.110  

Det finns inte heller något krav på tryggad försörjning enligt 10–8§ utlendningsföreskriften 
(UF), för en flyktings maka/make, sambo eller barn. Om sökanden är referenspersonens 
maka/make, är det ett villkor att äktenskapet emellan makarna ingåtts före det att 
referenspersonen rest in till Norge. Således innebär undantaget endast familjeåterförening och 
inte familjeetablering i Norge.111 

Utgångspunkten för bestämmelsen är att trots att alla förutsättningar för att bli beviljad 
uppehållstillstånd är uppfyllda, avslås ansökan om inte kravet på försörjning och bostad är 
uppfyllt. Kravet på försörjning och tryggad bostad är generella regler och gäller vid såväl en 
förstagångsansökan om uppehållstillstånd, som vid en ansökan om fortsatt 
uppehållstillstånd.112    

																																																													
107 Prop. 90 L. 2015–2016. s. 109.  
108 Prop. 90 L. 2015–2016. s. 105.f.  
109 Principen om non-refoulement innebär ett skydd för en flykting mot att återsändas till ett land där hen riskerar 
förföljelse. Nationalencyklopedin. 
110 Vevstad,V,. mfl, kommentaren till 7 kap. 58 §. utlendingsloven (LOV-2008-05-15-35.) kommentarutgaver.no 
111 Prop. 90 L .2015–2016. s. 78 f.	
112 Vevstad,V,. mfl, kommentaren till 7 kap. 58 §. utlendingsloven (LOV-2008-05-15-35.) kommentarutgaver.no 
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Tidigare i norsk lagstiftning har kravet på försörjning endast varit av betydelse vid det första 
beslutstillfället. Det har inte skett någon ytterligare kontroll av om kravet på försörjning varit 
uppfyllt vid förnyelse av ett uppehållstillstånd.113  

Syftet med det försörjningskrav som uppställts är att referenspersonen till sökanden, ska 
trygga försörjningen för denne. Det motiveras från lagstiftarens sida att ett försörjningskrav 
har flertalet syften, varav dessa sägs vara att förbättra integrationen samt bekämpa 
skenäktenskap och eventuella skenförhållanden.114  
De är endast referenspersonen i Norge som ska uppfylla dessa krav. Dock kan undantag från 
bestämmelsen tas, där sökandens intäkt och ekonomiska förhållanden tas i beaktning.  
Försörjningskravet omfattar som sådant detta:115  

- Krav på en framtida inkomst motsvarande 88 procent av medelinkomsten i 
löneskalan, vilket idag uppgår till 252 472 norska kronor per år före skatt.  

- Krav på tidigare intäkt motsvarande samma intäkt som föregående år.  
- Referenspersonen ska under de senaste 12 månaderna inte ha mottagit ekonomiskt 

stöd enligt (lagen) lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.116  
Har referenspersonen varit i behov av tidigare ekonomisk hjälp från staten visar detta på att 
personen i fråga, haft problem att försörja sig och att det därmed föreligger en risk att 
personen inte kommer kunna försörja sökanden. Villkoret om att föregående årsinkomst ska 
tas med i beräkningen, ger även en indikation om referenspersonen kan försörja sig själv 
under lång tid.117     

Kraven att kunna försörja sig själv ska stimulera yngre människor att skaffa sig egna 
fundament inom livet såsom utbildning och arbete, utan att vara beroende av sin familj. 
Genom att vara självförsörjande, kan även ekonomisk press från familjen när det gäller 
äktenskapssammanhang motverkas.118  

Gällande försörjningskrav och bostad styrs det norska utifrån föreskriftsreglering. 
Lagstiftaren har ansett detta som en nödvändighet, för att på bästa sätt uppnå att 
försörjningskravet uppfylls.119  

Ovan framkommer det att detaljstyrningen kring huruvida försörjningskravet är uppfyllt 
följs av föreskrifts reglering. I 10 kap. 10–12 §. UF, stadgas att kravet på bostad är uppfyllt 
när utlänningen disponerar över hus, lägenhet, korridorsrum, eller liknande som uppfyller de 
offentliga kraven. Rör det sig om en hyresrätt måste det lämnas in ett skriftligt hyresavtal 
godkänt av hyresvärden, bostadsrättsförening, eller annan person vilken äger fastigheten.  
      

																																																													
113 NOU 2011: 7 s. 80 f. 
114 Prop. 90 L. 2015–2016. s. 78 f.  
115 Prop. 90 L. 2015–2016., s. 78 f.  
116 LOV-2009-12-18-131. 
117 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 65, s. 78.  
118 A.st. s. 65.  
119 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 62.		
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3.4 Den norska varianten av uppskjuten invandringsprövning 
3.4.1 Treårsregeln. 
Vid det första tillfället för utfärdandet av ett uppehållstillstånd, ska ett sådan vara 
tidsbegränsat och kan gälla upp till tre år. Minsta giltighetstid för utförandet ska dock alltid 
vara ett år enligt, 7 kap. 60 §. utlendI. Den så kallade treårsregeln regleras i 10–14 § UF. 
Utgångspunkten är den som stadgas i 7 kap. 60 §. utlendI, att ett uppehållstillstånd ges om tre 
år vid första tillfället.  

Den bestämmelse som sedan regleras i 10–14 UF, är en särbestämmelse när ett sådant 
tillstånd får ges om tre år. Det kan dock i vissa fall ges ett tillstånd på ett år om det råder 
tveksamheter för att bevilja ett uppehållstillstånd på tre år. Fall där det ges ett 
uppehållstillstånd för kortare period kan ges när det pga. sakomständigheterna i det enskilda 
fallet, när det finns misstanke om att ett äktenskap eller förhållande ingåtts för skens skull. 
Uppehållstillståndet kan även begränsas om inte försörjningskravet är säkrat.  

Efter att treårsperioden förflutit kan ett permanent uppehållstillstånd ges. Detta kräver att 
utlänningen bott i Norge sammanhängande under de senaste tre åren.120 Begreppet 
”sammanhängande” menas med att utlänningen under de senaste tre åren inte ska ha befunnit 
sig i utlandet om mer än sju månader för att det ska vara uppfyllt.121 

Grunden för uppehållstillståndet som beviljats under treårsperioden måste vara densamma 
under hela tidsperioden för att efter tre år ansöka om permanent uppehållstillstånd. Det är 
alltså inte tillräckligt att ha innehållit ett uppehållstillstånd om samboskap om två år 
kombinerat med ett uppehållstillstånd grundat på äktenskap. Treårskravet omfattar alla former 
av uppehållstillstånd. Anledningen till detta är att skapa lika grunder för att beviljas ett 
permanent uppehållstillstånd oavsett bakgrunden för uppehållstillståndet.122 123  
 
3.4.2 Varför tre år? 
Det ska ställas krav på att förhållandet så tillika äktenskapet ska anses vara seriöst. 
Treårsregeln skapar enligt lagstiftaren incitament som stärker denna uppfattning. Genom detta 
krav finns det tid för utlänningen att bygga upp ett liv och tillhörighet till det norska 
samhället. Enligt förslaget antas vanligen ett förhållande eller giftermål, om det upphör att 
göra så efter en period om tre till fem år.124  

En diskussion fördes kring huruvida treårskravet skulle utökas till fem år. Detta sågs som en 
alltför åtstramad åtgärd. Dels skulle det innebära att en part i ett förhållande vilken utsätts för 
kränkning eller övergrepp tvingas att uthärda en sådan lång tid.125  

Om förhållandet eller äktenskapet under treårsperioden upplöses, är huvudbestämmelsen att 
uppehållstillståndet grundat på detta upphävs. Det föreligger då att utlänningen ska återvända 
till sitt respektive hemland. Utlänningen kan ansöka om nytt uppehållstillstånd om fortsatt 
uppehållstillstånd, men det kräver att utlänningen söker ett sådant tillstånd på annan grund.126 
																																																													
120 NOU. 2011:7 s. 82 f.  
121 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 243. 
122 A.st.. s.244.f.  
123 DIRS-2010-40. 
124 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 245.f. 
125 A.st.  
126 DIRS-2010-40. 
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Den så kallade treårsperioden har fått utstå en del kritik för att den i många fall leder till att 
redan utsatta grupper i samboskap eller äktenskap, avsevärt blir beroende av 
referenspersonen. Detta gäller både ekonomiskt men även av rädsla att inte anmäla 
referenspersonen till polismyndigheten om våld eller annan kränkning ägt rum pga. att vara 
tvingad att lämna landet. Antirasistiskt senter och MiRA sentret framförde sin syn på saken i 
anslutning till lagförslaget om en treårsperiod för att få permanent uppehållstillstånd införs. 
Centret påpekade den fara som den utsatta i samboskap eller äktenskap kan komma att 
utsättas för. Det är en fråga om att bevisa att det har förekommit våld eller annan kränkning, 
vilket kan vara väldigt svårt att göra. Om dessutom personen har brutit sina band i hemlandet, 
tvingas personen att uthärda våld och kränkningar under perioden om tre år.127 
 

3.4.3 Misshandel eller annan kränkning under treårsperioden 
En person som kan komma att bli utsatt antingen genom våld eller kränkning, har en rätt att få 
fortsatt uppehållstillstånd enligt 6 kap. 53 §. utlendI. I den stagas att en utlänning vilken har 
fått uppehållstillstånd enligt 6 kap. 40, 41 §. utlendI, ska beviljas ett nytt oberoende 
uppehållstillstånd om:  

- Samboskapet är upphört på grund av referenspersonens död eller, 
- Samboskapet är upphört och det finns grund att anta att utlänningen och eventuella 

barn utsatts för misshandel.  
Det kan dock även ges ett uppehållstillstånd på självständig grund till en utlänning, som på 
grund av det avslutande samboskapet, kan komma att få utstå orimliga omständigheter i 
hemlandet kopplat till kultur och sociala förhållanden där.  

Paragrafen stadgar att det ska ges ett uppehållstillstånd i sådana fall. Det förelåg för 
diskussion om bestämmelsen skulle ha en utformning att ett uppehållstillstånd kan ges i 
sådana fall.128 Från departementets sida förkastades den utformningen eftersom att det i 
sådana fall skulle uppfattas som osäkert för en person som utsatts för misshandel att få fortsatt 
uppehållstillstånd.129 

Beviskravet för en utlänning som blivit utsatt för våld eller annan kränkning, är det ska 
framstå som trovärdigt att utlänningen utsatts för det. Beviskravet är således lågt eftersom det 
inte krävs att det ska vara övervägande sannolikt. Det krävs inte dokumentation som styrker 
att personen blivit misshandlad i förhållandet, det läggs däremot vikt vid trovärdigheten i 
berättelsen som utlänningen berättar.130 Referenspersonen i fråga kan uppleva det som 
belastande att utlänningen ges ett uppehållstillstånd på denna grund när referenspersonen 
menar att så inte har varit fallet. Det har dock från lagstiftarens sida ansetts viktigare att 
skydda en person som blivit utsatt för misshandel än referenspersonens integritet.131  

Vad som klassas som misshandel framgår av praxis på området. Misshandel kan vara av 
såväl psykisk som fysisk karaktär och påfört att kvinnan fått en försämrad livskvalité. Det 
påpekas även från praxis att misshandel som även ägt rum vid enstaka tillfällen är nog som 
																																																													
127 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 233. 
128 NOU: 2004:20 s. 255. 
129 Prop. nr. 75. 2006–2007. s. 234 f.  
130 A.st. s. 231 f. 
131 Vevstad,V, mfl, kommentaren till 6 kap. 53 § utlendingsloven (LOV-2008-05-15-35.) kommentarutgaver.no 
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skäl för att det ska klassas som misshandel. Även psykisk misshandel innefattas i begreppet. 
Ett uppehållstillstånd enligt 6 kap. 53 §. utlendI, kan även ges efter en utredning i det enskilda 
fallet, om flera faktorer som inte i sig kan kallas för misshandel men ändå ägt rum.132  
 

   
 

 

 

 

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
132 NOU 2003:31 - "Retten til et liv uten vold. Vold mot kvinner i nære relasjoner" .  
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4. Analys 
4.1 Inledning 
Genom att analysera svensk och norsk gällande rätt för att vid ett nyetablerat förhållande 
beviljas uppehållstillstånd, finns det flertalet likheter men så även skillnader. Båda lagarna har 
strukturella likheter när det gäller uppbyggnaden av lagstiftningen. Norska utlendI rätten har 
dock till skillnad från svenska UtIL, en uppbyggnad av att tillämpa föreskrifts reglering i 
större omfång än den svenska.  

Syftet med UtIL kontra utlendI är densamma när det gäller uppehållstillstånd på nyetablerad 
grund. Det handlar om att motverka så att ett sådant uppehållstillstånd inte kan ges på 
felaktiga grunder. De båda lagarna tar även upp de krav som gäller för att kunna bli beviljad 
ett sådant tillstånd.  

Såväl UtIL som utlendI har ett gemensamt förfarande för en utlänning att bli beviljad ett 
uppehållstillstånd. Seriositetsprövningens syfte är densamma länderna emellan, och processen 
har likheter när vi talar om intervjuer. Det väsentliga är att Norge till skillnad från Sverige, 
inte har EU- direktiv som ska införas i landets lagstiftning. På detta sätt har Norge en större 
frihet att forma sin lagstiftning självständigt. Trots detta används ett liknande förfarande 
inspirerat på EU- ländernas lagstiftning.  
 

4.2 Begreppet nyetablerad kontakt 
Den stora skillnaden mellan UtIL kontra utlendI, är att i UtIL ges en möjlighet för personer 
som vill ingå samboskap eller gifta sig i Sverige att beviljas uppehållstillstånd utifrån den 
grunden. I Norge ges inte denna möjlighet, paret behöver antingen har bott tillsammans sedan 
två år eller vänta eller ha barn sedan tidigare tillsammans, för att utlänningen ska bli beviljad 
ett uppehållstillstånd. Det kan som bekant ges ett uppehållstillstånd för att paret ska gifta sig. 
Det är ett tillstånd på endast sex månader som beviljas. UtIL har en mer liberal hållning där 
det inte ställs något krav på samlevnad sedan tidigare på två år, för att beviljas ett 
uppehållstillstånd. Enligt min uppfattning leder detta till att par som befinner sig i ett 
nyetablerat förhållande, inte ges någon möjlighet från den norska lagstiftaren att bo 
tillsammans, såtillvida att det inte väntar barn tillsammans, vilket kan tänkas vara relativt 
osäkert, då det i ett nyetablerat förhållande inte är säkert att paret kommit till det stadiet att de 
bestämt sig för att skaffa barn. I Sverige betecknas ett nyetablerat förhållandets längd som 
understiger två år.  

Konsekvenserna blir för de personer som i realiteten önskar bosätta sig i Norge, antingen 
måste vara gifta eller vänta barn om de inte bott tillsammans sedan tidigare i två år. Utvägen 
för personer som inte har uppfyllt dessa kriterier, blir att bosätta sig i ett annat land. Sverige 
kan tänkas utgöra detta land, då inget av ovanstående kriterier måste vara uppfyllt för att 
beviljas uppehållstillstånd genom ett nyligen etablerat förhållande. 

4.3 Seriositetsprövningen 
Likväl UtIL som utlendI ställer båda lagarna krav på att det föreligger en viss typ av seriositet 
bakom förhållandet. Uppbyggnaden är densamma kring vilka rekvisit som ska vara uppfyllda. 
Det föreligger emellertid att såväl referenspersonen som den sökande ska interljuvas muntligt 
enligt norsk lagstiftning. I Sverige ställs inget krav på att en intervju som utförs muntligt ska 
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göras på såväl sökande som referensperson, utan att endast kravet om muntlig interljuv 
innefattar sökande.   

Utformningen på vilka grunder som ska beaktas för att avgöra förhållandet seriositet är 
snarlika. UtIL till skillnad från utlendI, utgörs av fler vaga begrepp. Det är svårt att få en 
uppfattning om hur långt exempelvis ett förhållande ska vara för att det ska betraktas som 
seriöst. Det är även vagt utformat hur omfattande kontakten parterna emellan ska vara. 
Förarbeten ger inget svar på frågan utan det bli istället en tolkningsfråga för myndighet och 
domstol att ta ställning till.133 Risken för att det leder till att samma ärende bedöms olika blir 
således betydande. Den lista som det talas om i de norska förarbetena omfattar dock flertalet 
andra rekvisit som ska vara uppfyllda. Det gäller åldersskillnad mellan parterna, om sökanden 
tidigare fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd på annan grund. Dessa rekvisit saknar 
den svenska seriositetsprövningen.134 

I det norska rättsfallet LB- 2012-138333, var åldersskillnaden om 23 år en av de betydande 
omständigheterna för att inte bevilja utlänningen uppehållstillstånd. Det ansågs från rätten 
vara av betydande faktor kring huruvida förhållandet var att betrakta som seriöst eller inte, 
utifrån parets väsentligt stora åldersskillnad. Bedömningen kring åldersskillnaden för ett 
nyligen etablerat förhållande mellan ett par som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige enligt 
5 kap. 3 a §. UtIL, är inte något som tas i beaktning av migrationsverket. Det kan vara ett 
rekvisit som torde spela in en avgörande roll kring huruvida ett förhållande är seriöst eller 
inte. Den svenska lagstiftaren bör låta detta vara en del av rekvisiten för bedömningen kring 
förhållandets seriositet. 

I övrigt gällande den svenska kontra norska seriositetsprövningen, är det mycket som är 
gemensamt gällande vilka rekvisit som ligger till grund för bedömningen kring förhållandets 
seriositet. De rekvisit som uppställs får i mångt och mycket sin utformning av praxis på 
området. De båda svenska rättsfallen 2007:45 I och II, har exempelvis haft en bidragande 
utformningen kring rekvisitet i vilken utsträckning parterna träffats, samt hur ofta de haft 
kontakt. Här framgår det av rättsfallen att det måste vara tal om att partnerna i alla fall träffats 
sedan tidigare, och att de har någon form av regelbunden kontakt med varandra genom 
exempelvis telefon och internet. Exakt hur ofta en sådan regelbunden kontakt mellan 
partnerna ska vara är inget som rättsfallen tar upp. Det är det här som gör att 
seriositetsprövningen består av många vaga begrepp, som inte ger uttryck för exakt i vilken 
form en sådan kontakt ska se ut mellan parterna. Norsk seriositetsprövningen innehar liknande 
begrepp men betonar vikten av att det är ett krav på att partnerna ska ha träffats tidigare. Om 
inte paret träffats tidigare, utan endast haft kontakt med varandra genom telefon eller internet, 
stärks uppfattningen kring huruvida förhållandet är seriöst menat. I det norska rättsfallet LB-
2013-196411, kunde inte något uppehållstillstånd till utlänningen beviljas, då paret endast haft 
kontakt med varandra genom internet och bara under en månad, vilket gjorde att det ingångna 
giftermålet makarna emellan var att betrakta som oseriöst.  
       
 

																																																													
133 Rosén, A,. Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige, s. 41.f. 
134  Se avsnitt 3.2.1. 
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4.4 Kravet om 24 år 
Det finns ingen möjlighet för personer som är under 24 år att beviljas ett uppehållstillstånd på 
grund av samboskap eller giftermål i Norge. Det starkaste skälet för bestämmelsen har varit 
att personer som är under 24 år skaffat sig incitament för att klara sitt liv på egenhand. På 
egenhand menas att personer under 24 år sällan kunnat frigöra sig från sin familj ekonomiskt, 
och fortfarande är beroende av den egna familjen i fråga.135 Det påtalas även risken för att 
personer under 24 år som vill inleda samboskap i Norge, söker sig till andra länder för att 
kringgå denna bestämmelse. Sverige kan tänkas vara ett av dessa länder då det inte ställs 
några krav förutom 18 årsåldern. Enligt min uppfattning är de svenska reglerna kring 
ålderskravet att föredra. Det saknas stöd från statistik kring varför åldern 24 utgör en ålder 
som ska anses skapa incitament för att klara sig på egen hand. Snarare kan detta leda till att 
personer som försöker inleda samboskap, söker sig till ett grannland som Sverige för att 
kunna leva tillsammans. 136 
  
4.5 Försörjningskravet 
Likheterna mellan de båda lagarna är slående när det gäller försörjningsförmågan och 
bostadskravet. Såväl UtIL som utlendI styrs utfrån föreskrifter på området. I förarbetena till 
nuvarande försörjningskrav i Sverige, har argument påförts om att det stärker utlänningens 
integrationsförmåga till det svenska samhället och att det skapar bättre möjligheter för att 
kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.137 Norge har liknande krav på 
försörjning, tanken är här likväl det svenska argumentet, att kravet ska stärka integrationen till 
samhället. Här lyfts även fram att försörjningskravet bidrar till att unga i det norska samhället 
stimuleras av att skaffa sig arbete och egna fundament, utan att vara beroende av sin familj för 
ekonomiskt stöd.138 

Det ligger enligt min uppfattning nära till hands att här klargöra skillnaden mellan det båda 
ländernas motivering kring försörjningskravet. Den norska lagstiftaren ser på individen och i 
synnerhet unga, som skulle kunna utgöra en fara för att bli påtvingade att ingå äktenskap från 
familjens sida. Min åsikt är att det norska bestämmelserna generaliserar att unga skulle vara 
den största gruppen som kontrolleras av familjen. Det saknas stöd för att det likväl som i 24- 
års kravet skulle vara störst anledning att denna typ av grupp ingår förhållanden på grund av 
äktenskap.  

I motsatta riktning är bestämmelserna i svenska UtIL inte generaliserade, på så vis att de 
dömer en viss grupp som potentiella offer för att försöka tillskaffa sig uppehållstillstånd 
genom ett förhållande. Istället läggs fokus på integrationen och utlänningens egen förmåga 
om att snabbt komma i arbete. Det tilläggs vidare att det i svensk rätt inte föreligger hur den 
ekonomiska situationen för den i Sverige bosatta referensperson såg ut för ett år sedan, utan 
på den aktuella tidpunkten för ansökan. Det normalförbehålls belopp som fungerar som ett 
minimibelopp är mycket lägre än vad det är i Norge.139 För att försörjningskravet ska vara 
uppfyllt enligt norska UF, ska årsinkomsten samt föregående årsinkomst beräknas för 
																																																													
135 Se avsnitt 3.2.3. 
136 Se avsnitt 3.2.4. 
137 Se avsnitt. 2.5. 
138 Se avsnitt 3.3.1. 
139 Se avsnitt. 2.5. 
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referenspersonen. Utöver det så får inte referenspersonen ha mottagit någon form av socialt 
bidrag under de senaste 12 månaderna. Det skulle enligt den norska lagstiftaren betyda att 
personen i fråga återigen kan hamna i ekonomiska problem.140 Faran här som inte tas hänsyn 
till är att det potentiellt blir den med lägre inkomst som drabbas. Att undersöka om 
referenspersonen mottagit socialt bistånd under en 12 månaders period, måste inte 
nödvändigtvis peka på att det framöver kommer innebära att personen i fråga hamnar i 
liknande situation. Om referenspersonen innehar ett arbete med en medelinkomst under 
perioden för ansökan borde det räcka.  
 

4.6 Uppskjuten invandringsprövning 
Likväl UtIL samt utlendI har båda lagarna bestämmelser att ett första uppehållstillstånd som 
utfärdas ska vara tidsbegränsat. I 5 kap. 8 §. UtIL, framgår att ett uppehållstillstånd ska vara 
tidsbegränsat vid första tillfället. Den norska motsvarigheten återfinns i 7 kap. 60 §. utlendI. I 
paragrafen stadgas att det vid första tiden för utfärdandet av uppehållstillstånd ska tillståndet 
vara tidsbegränsat och att det kan gälla upp till tre år. Vidare framgår det att det minst ska 
vara ett uppehållstillstånd om ett års löptid.141 Båda bestämmelserna tillämpar liknande 
kriterier om att det vid första ansökan utfärdas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Skillnaden 
är att det är först efter två år i Sverige, respektive tre år i Norge som ett permanent 
uppehållstillstånd kan beviljas.  

Norsk lagstiftning har alltså en mer restriktiv och återhållsam syn än den svenska 
lagstiftningen för att bevilja ett permanent uppehållstillstånd. Syftet med båda länders 
utformning för att tillämpa en form av uppskjuten invandringsprövning, är att förhindra att 
bevilja uppehållstillstånd för en person i ett förhållande, som enbart befinner sig i ett 
förhållande för att tillförskaffa sig ett uppehållstillstånd.  
 
4.7 Våld under förhållandet 
I det båda lagstiftningarnas förarbeten har vikt lagts på att sökanden i förhållandet inte ska 
utsättas för våld eller kränkningar. Faran har betecknats från respektive lands förarbeten att 
många utlänningar stannar kvar i ett förhållande trots att det föreligger våld i relationen. 
Sökanden stannar för att denne kan antas vara rädd för att bli utvisad och hemskickad till 
hemlandet såtillvida att förhållandet tar slut. Det kan även röra sig om att sökanden vid en 
återkomst till hemlandet blir socialt utstött av samhället, för att hen har levt tillsammans med 
en person utan att vara gift.  

Båda länders lagstiftning är konsekventa om att det ska motverkas våld i relationen.142 
Skillnaden är dock väsentlig kring vad som ska kallas våld och kränkningar. Svenska UtIL, 
har valt att inte kalla enstaka företeelser som våld eller kränkning, det ska istället vara fråga 
om våld av särskild art.143 Rekvisitet särskild art definieras inte vidare vad det innebär. Det 
kan dock tänkas att utlänningen måste finna sig till viss grad att bli utsatt för våld innan 
rekvisitet anses uppfyllt. Det ska göras en helhetsbedömning där orsaker såsom förhållandets 

																																																													
140 Se avsnitt 3.3.1. 
141 Se avsnitt 3.4.1. 
142 Se avsnitt, 2.7 
143 Prop:1999/2000:43 s. 54 f. 
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längd beaktas, och om personen ifråga har en särskild anknytningsgrund till det svenska 
samhället. 144 

Norsk lagstiftning har dock en tydligare och mer precis bestämmelse för vad som ska räknas 
som misshandel. Det talas om misshandelsbegreppet som ett gemensamt ord för såväl 
psykiska, fysiska, enstaka och fortgående våldshandlingar. Till skillnad från det svenska UtIL 
bestämmelserna, innefattas även det i utlendI, våld av mindre art i sammanhanget, som en 
grund för att det ska kunna ges uppehållstillstånd på självständig grund, om sådant våld sker i 
förhållandet. 145 

Bestämmelsen i 6 kap. 53 §. i utlendI, uttrycker att det ska ges ett uppehållstillstånd i sådana 
fall. Det har ansetts vara viktigt att inte låta utlänningen hamna i ett osäkert läge vid 
misshandel i förhållandet. Genom att det ska ges ett uppehållstillstånd, torde det bidra till att 
fler personer som befinner sig i ett sådant förhållande där misshandel förkommer eller har 
förekommit, vågar att ta steget till att anmäla detta till berörd myndighet. Beviskravet är 
avsevärt lägre från svensk praxis på området. Det föreligger att personens utsaga om att det 
förekommit misshandel görs trovärdig i förhållandet till om misshandel har ägt rum. Det finns 
inte något krav på att det vid ett eventuellt misshandelsmål i ett förhållande, ska finnas någon 
dokumentation för att styrka detta. Inte heller finns något krav på att referenspersonen till 
personen ska få något tillfälle att yttra sig i frågan.146 

Enligt min uppfattning är den norska bestämmelsen till skillnad från den svenska att föredra 
i sitt sammanhang. Det finns sakomständigheter som det låga beviskravet norsk lagstiftning 
utgår ifrån, vilket kan tänkas vara till fördel för personer i ett nyetablerat förhållande som 
utsätts för våld. I och med dagens bestämmelse i 5 kap. 17 §. UtIL, om att det ska råda en 
särskild art av våld eller annan kränkning för att kunna få fortsatt beviljat ett 
uppehållstillstånd på den grunden, accepterar lagstiftaren i Sverige att det förekommer visst 
våld i relationen. Det ges intrycket av att personer som utsätts för våld ska vara beredda och 
acceptera att det är sådant som händer i viss utsträckning.147 

I fallet MIG 2011:25 framkom det att det är svårt för en utlänning i ett förhållande som blir 
utsatt för våld eller andra kränkningar att kunna styrka detta genom bevis. Det ansåg såväl 
migrationsverket som migrationsdomstolen. Båda instanserna avslog kvinnans ansökan om 
fortsatt uppehållstillstånd, då hon enligt de båda instanserna inte gjorde sannolikt att hon 
utsatts för våld. I och med att migrationsöverdomstolen beslöt att det kunde göras sannolikt att 
kvinnan blivit misshandlad, pekar det mot att beviskravet inte kan vara alltför svårt att uppnå. 
Dock bedömde även migrationsöverdomstolen den dokumentation som fanns från 
socialförvaltningen i kommunen, vilket stärkte kvinnans berättelse om att hon blivit 
misshandlad. 
 Utifrån detta tycker jag att den norska lagstiftningen har ett starkare skydd gentemot 
utlänningar som i förhållanden utsätts för misshandel. Det kan dock tänkas att beviskravet är 
mycket lägre än vad det svenska är just för att det i Norge vid förstagångssökande, inte ges 
något uppehållstillstånd för personer som inte bott tillsammans i minst två år. På så vis kan 
																																																													
144 Se avsnitt 2.5.1 
145 Se avsnitt 3.4.3 
146 Se avsnitt. 3.4.3. 
147 Burman, M, Immigrant women facing male partner violence – gender, race and power in Swedish alien and 
criminal law. s 2 ff. 
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det tänkas att det föreligger ett lägre beviskrav, just med tanke på att förhållandet ändå har 
fortlöpt under minst två år. Även fast det i svenska förarbeten inte framkommer ett krav om 
att det ska finns dokumentation om att våld eller kränkning förekommit, tillämpas dock en 
sådan bestämmelse i praxis. I rättsfallet MIG 2011:25 tog migrationsöverdomstolen ändå stor 
hänsyn till den dokumentation som fanns tillgänglig. UtIL borde därmed ändras mer likt den 
norska bestämmelsen i 6 kap. 53 §. utlendI, dvs., att det ska göras trovärdigt att personen 
ifråga utsatts för våld eller kränkning.  

I min mening finns argument för att bestämmelsen i 5 kap. 17 §. UtIL, ändras från att det får 
ges uppehållstillstånd när utlänningen utsätts för våld, till att det ska ges uppehållstillstånd när 
utlänningen utsätts för våld. Detta förslag grundar sig utifrån den norska bestämmelsen om att 
utlänningen inte ges någon oklarhet, utan istället får ett säkert och tryggt svar från lagstiftaren 
att utlänningen får stanna och vågar göra en anmälan vid våldsbejakande handlingar. Vidare 
anser jag att det krävs ett klart ställningstagande likt misshandelsbegreppet i norsk praxis om 
vad våld eller kränkning innefattar, för att bättre definiera vad som klassas som våld eller 
kräkning. I förarbetena framgår vikten av att det inte ska röra sig om enstaka företeelser för att 
klassas som våld. Begreppet måste omarbetas till att även innefatta dessa företeelser. Det är 
inte rimligt att människor som kommer till Sverige ska finna sig i att bli utsatta för en viss typ 
av våld eller kränkning innan det ska kunna ges ett uppehållstillstånd.148 
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5. Tankar kring De lege ferenda 
Efter att ha studerat rättsreglerna för snabba anknytningar och dess motsvarighet i Norge, kan 
jag konstatera att det finns en del saker som bör förändras i svensk lagstiftning. De första som 
jag anser behöver förändras, är de olika kriterierna som tillmäts betydelse för att avgöra om 
ett förhållande är att anse som seriöst. Vaga begrepp exempelvis såsom att parterna ska ha 
träffats i viss utsträckning behöver tydliggöras. Begreppet kan inte idag sägas vara tydligt. För 
att förbättra tydligheten, tänker jag att det finns utrymme att sätta en viss minimigräns för i 
vilken utsträckning parterna ska ha träffats. Genom att skapa en typ av minimiregler avseende 
dessa faktorer såsom hur parterna kan kommunicera med varandra genom språk, hur ofta det 
har träffats samt hur ofta parterna talas vid etc. Idag råder det en alltför stor tolkningsfrihet för 
den myndighet eller domstol som prövar ett sådant ärende. Det kan föreligga problem om det 
råder en sådan stor tolkningsfrihet för myndighet och domstol, att ärendena riskerar att 
behandlas på subjektiv grund istället för objektivt.  

Jag vill även se att utlänningar som blir utnyttjade och som utsätts för våld av sin partner i 
nyligen etablerade förhållande får ett starkare skydd. Bestämmelsen i 5 kap. 17 §. UtIL, 
behöver ses över och det behövs en ändring från bestämmelsens får till ska ges 
uppehållstillstånd om utlänningen blir eller blivit utsatt för våld. Det faktum att många 
utlänningar inte vågar anmäla våld i ett förhållande, tror jag beror delvis på att lagstiftningen 
inte ger dessa personer någon garanti för att få stanna kvar i Sverige. Det kan för dessa 
personer vara en fråga om att utstå våldet i relationen för att de inte kan eller vågar resa 
tillbaka till hemlandet. Här kommer frågan kring om det ska råda en sådan uppskjuten 
invandringsprövning innan det kan ges ett permanent uppehållstillstånd. Tanken bakom denna 
prövning är tänkt att försvåra att skenförhållanden äger rum. Samtidigt kan nog konstateras att 
det är just denna uppskjutna invandringsprövning som leder till att utlänningen inte vågar 
lämna ett förhållande trots att våld förekommer. Det är dock inte att föredra enligt min 
mening att slopa den uppskjutna invandringsprövningen, eftersom att förhållandet genomgår 
en återkommande kontroll i dessa fall. Dock kan det tänkas att nuvarande gräns om två år 
eventuellt skulle kunna sänkas till ett år. Jag anser dock att utredningen kring huruvida ett 
nyligen etablerat förhållande är seriöst menat, i så fall måste seriositetsprövningens begrepp 
stärkas av att den får en annan utformning med tydligare begrepp om vad som gäller för t.ex. i 
vilken utsträckning paret ska ha träffats. Det kan även tänkas ligga för handen att intervjuer av 
båda parterna i ett förhållande äger rum likt den i norska processen. Stärks och förtydligas 
dessa begrepp, kan detta bidra till att stoppa att utlänningen i ett förhållande som inte är 
seriöst menat beviljas uppehållstillstånd. Görs en sådan ändring finns det enligt min mening 
inte heller något problem med att tidsramen för den uppskjutna invandringsprövningen, sänks 
från nuvarande två år till ett år, innan ett permanent uppehållstillstånd kan ges.  
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6. Slutsats 
I avsnittet fem nämns det förbättringar kring huruvida utformningen av UtIL ska göras för att 
skapa en tydligare och mer förutsägbarhet av seriositetsprövningen. Då det enligt min mening 
i dagsläget inte är klara och tydliga begrepp avseende om ett förhållande är seriöst eller inte 
bör det ses över. Det är viktigt att den svenska lagstiftaren tittar på andra länders utformning 
för att finna inspiration samt att få till en bättre utformning av dagens bestämmelser i UtIL. 

De slutsatser som kan konstateras av norsk rätt på området avseende nyligen etablerade 
förhållanden, är att det i princip inte tillåts att ett par som inte bott tillsammans i utlandet eller 
väntar eller har barn, har någon möjlighet att bosätta sig i Norge. Sverige har inte något sådant 
krav, utan det ges en möjlighet till en familjeetablering även om ett par i ett förhållande inte 
sedan tidigare bott tillsammans. 

I problemformuleringen och dess frågeställning ställdes frågan huruvida bestämmelsen i 
svensk respektive norsk lagstiftning, är ändamålsenliga med tanke på det syfte som 
lagstiftaren vill uppnå med regleringen av att stoppa nyetablerade förhållanden, som inte är 
seriösa och endast ingåtts med syfte att ge utlänningen uppehållstillstånd. Det kan konstateras 
att båda bestämmelserna är ändamålsenliga med tanke på deras syfte. Dock så finns det en 
risk att när utlänningen i ett nyligen etablerat förhållande, upplever våld eller annan 
kränkning, inte vågar att anmäla detta till landets berörda myndighet med tanke på att 
förhållandet kan ta slut och utlänningen kan komma att vara tvingad att lämna landet. Det är 
just under den så kallade uppskjutna invandringsprövningen som risken är påtaglig för 
utlänningen i ett förhållande, att riskera att hamna i en ställning där denne blir beroende av 
referenspersonen, inte bara ekonomiskt men även får finna sig i att bli utsatt för våld. Sverige 
behöver här ändra bestämmelsen i 5 kap. 17 §. UtIL, från ett får till ett ska beviljas ett 
uppehållstillstånd, likt den norska bestämmelsen, för att på ett klart och tydligt sätt inte låta 
utlänningen hamna i ovisst vetande om hen ska få stanna kvar eller inte, när hen blivit utsatt 
för våld. 
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