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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

 
Stadigvarande, oavbruten, bestående, oföränderlig, varaktig och ständig är några av de ord som 

används för att definiera adjektivet permanent. Den gängse uppfattningen om vad som är 

permanent är förmodligen att det är något som fortsätter in i en överskådlig framtid utan att 

förändras, bytas ut eller flyttas. Permanent är allt det där som inte är temporärt eller tillfälligt. 

Det som vi uppfattar som permanent är någonting som vi förväntar oss kommer finnas kvar 

länge.  

 

I utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL, är ett permanent uppehållstillstånd inte så 

permanent som det kan ge intryck av enligt normalt språkbruk. Ett permanent uppehållstillstånd 

kan återkallas av flera olika skäl och dessa grunder finns angivna i utlänningslagens sjunde 

kapitel. Till exempel kan ett permanent uppehållstillstånd återkallas om den enskilde underlåtit 

att berätta något som är av betydelse för att få uppehållstillståndet eller om den enskilde begått 

ett brott.1 I 7 kap. 7 § UtlL, som är den enda grunden som ska behandlas inom ramen för denna 

uppsats, kan uppehållstillståndet återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige.  

En vedertagen huvudregel inom förvaltningsrätten är att gynnande beslut, såsom permanent 

uppehållstillstånd, vinner negativ rättskraft i bemärkelsen att de blir orubbliga.2 Innebörden av 

gynnande beslutets negativa rättskraft är att dessa beslut inte kan ändras eller återkallas till 

nackdel för den enskilde. Detta är en av de viktigaste rättssäkerhetsgarantierna, eftersom en 

enskild ska kunna förlita sig på positiva beslut för att ha möjlighet att anpassa sig och inrätta 

sitt handlande efter det.3 Den enskilde ska kunna känna trygghet i att det aktuella beslutet 

kommer att bestå. I det senaste prejudicerande rättsfallet från 2021 som rör återkallelse på grund 

av upphörd bosättning, betonar Migrationsöverdomstolen att den enskildes trygghet ska beaktas 

vid återkallelse av gynnande beslut.  

Rättskraften blir relativ i och med återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § UtlL. När ett permanent 

uppehållstillstånd återkallas, är den enskilde inte längre berättigad till erforderliga förmåner och 

rättigheter. Den enskilde får inte längre vara folkbokförd i Sverige, vilket ger konsekvenser för 

den enskildes rätt till hälso- och sjukvård, rätt till studiestöd och studiehjälp samt tillgången till 

socialförsäkringssystemet.4 För en tredjelandsmedborgare innebär en återkallelse att den 

 
1 7 kap. 1 § UtlL och 7 kap. 6 § UtlL. 
2 Jfr 37 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900).  
3 Warnling-Nerep, Wiweka. Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft: 

Avd. I. Omprövning i allmänhet och rättelse enligt praxis. Förvaltningsrättslig tidskrift (2008), s. 215.  
4 20 § folkbokföringslagen (1991:481), 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § 

studiestödslagen (1999:1395) och 5 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110). 
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enskilde inte längre har rätt att viseringsfritt resa in och vistas i Sverige och det begränsar deras 

rörlighet i hela EU.5 

Mot bakgrund av att förfarandet är ingripande och att den enskildes trygghet ska beaktas, är det 

särskilt viktigt att lagstiftningen och rättsläget är tillräckligt klart och förutsebart. I ett 

avgörande från 2014 av Migrationsöverdomstolen uttrycktes att domstolens praxis inte varit 

entydig, vilket lett till olika tillämpningar av 7 kap. 7 § UtlL i underinstanserna.6 Ur ett 

likhetsperspektiv är det problematiskt när praxis inte är entydig, eftersom risken ökar för att 

domstolarna inte dömer lika.  

 

Återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § UtlL har en öppen och kort formulering. I förarbeten saknas 

vägledning på hur bestämmelsen ska tolkas och praxis har gett motstridiga besked. Därutöver 

har det utvecklats bedömningsgrunder/anknytningskriterium i praxis som inte framgår av 

lagstiftningen. En dunkel lagstiftning som präglats av en tvetydig praxis, är receptet för att 

rubba rättssäkerheten. Förutsebarheten, som är en viktig del av rättssäkerheten, verkar lysa med 

sin frånvaro. När till och med underinstanserna har haft problem att förstå rättsläget, kan en 

enskild inte förväntas veta vad som gäller vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Det 

blir ännu mer problematiskt när återkallelseförbehållet dessutom är tänkt att beakta enskildas 

trygghet.  

 

Utlänningslagstiftningen diskuteras filtigt i ljuset av rättssäkerheten. Däremot har 

rättssäkerheten kring återkallelse av permanenta uppehållstillstånd hamnat i skymundan av 

frågor som rör t.ex. asylprocesser. Asylprocesser diskuteras ständigt i förarbeten och av jurister 

överlag, medan diskussionen om rättssäkerhetensaspekten vid återkallelse av permanenta 

uppehållstillstånd är nästintill obefintlig.7 I förarbeten nämns rättssäkerhetens betydelse när 

permanent uppehållstillstånd återkallas vid ett enstaka tillfälle.8 I min mening är det 

oroväckande och bör uppmärksammas i betydligt högre utsträckning, eftersom ett återkallande 

av permanent uppehållstillstånd är oerhört ingripande för den enskilde, i synnerhet när det 

förenas med utvisning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka rättssäkerhetsproblem, i både formell och 

materiell bemärkelse, som framträder i 7 kap. 7 § UtlL och dess rättstillämpning. Som ett led i 

rättssäkerhetsanalysen är syftet att, med hjälp av en empirisk undersökning, utreda hur 

avsaknaden av konsensus i praxis och den otydliga lagstiftningen har påverkat 

underinstansernas bedömning mellan åren 2014-2022. Syftet med den empiriska studien är att 

undersöka om den första instansens bedömningar står i överensstämmelse med lagstiftningens 

 
5 2 kap. 3 och 5 §§ utlänningslagen (2005:716).  
6 MIG 2014:6. 
7 Se t.ex. SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden och SOU 1995:46 Effektivare styrning och rättssäkerhet 

i asylprocessen.  
8 SOU 1983:29, s. 173. 
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syfte och den prejudikatbildande instansens avgöranden. Därutöver är syftet också att bedöma 

om den första instansens bedömningar har varit konsekventa, i enlighet med likhetsprincipen,  

som är en del av rättssäkerheten.  

 

För uppfyllandet av det aktuella syftet krävs besvarande av följande frågeställning och dess 

underliggande frågeställningar: 

 

➢ Hur rättssäker är utformningen av återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § UtlL? 

 

➢ Hur förhåller sig migrationsdomstolarnas bedömningar till rådande praxis och 

lagstiftarens intentioner? 

 

➢ Har migrationsdomstolarna varit konsekventa i sina bedömningar om att återkalla 

permanenta uppehållstillstånd? 

 

Därtill ämnar uppsatsen att ge förslag på hur 7 kap. 7 § UtlL bör utformas för att nå en hög 

rättssäkerhet. 

 

1.3 Metod och material 
 

I uppsatsen kommer tre olika metoder att användas, en rättsdogmatisk metod, en rättsanalytisk 

metod och en empirisk metod. Följande framställning syftar till att beskriva de mest centrala 

delarna av metoderna och hur de är tänkta att användas i denna uppsats. Därutöver presenteras 

det primärmaterial som kommer att användas inom ramen för respektive metod.  

 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Den första metoden som kommer att användas är en rättsdogmatisk metod. Det finns skiftande 

uppfattningar om vad rättsdogmatik är, men enligt Claes Sandgren brukar den ha två sidor. Dels 

bygger metoden på att hitta svar i de traditionella rättskällorna, såsom lagstiftning, förarbeten, 

praxis och doktrin, för att fastställa gällande rätt. Dels handlar metoden om att systematisera 

gällande rätt i form av regler, samband m.m.9 I förevarande uppsats används båda delarna.  

 

Rättsdogmatisk metod ska användas för att fastställa gällande rätt i 7 kap. 7 § UtlL. Förarbeten 

som kommer att användas är regeringens proposition 1979/80:96 med förslag till ny 

utlänningslag, m.m. som i princip reformerade utlänningslagen. Därefter används SOU 1983:29 

Invandringspolitiken: delbetänkande och proposition 1983/84:144 om invandrings- och 

flyktingpolitiken, eftersom det är först nu rättssäkerheten vid återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd kommer på tal. Av vikt är också proposition 2004/05:170 Ny instans- och 

processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, eftersom bestämmelsen utvidgades. 

 
9 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod, argumentation och språk 

(2021), s. 48 f; Sandgren, Claes. Vad är rättsvetenskap? (2009), s. 117 f; se också Nääv, Maria & Zamboni, 

Mauro (red.) Juridisk metodlära (2018), s. 21.  
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Bestämmelsen blev mer omfattande i och med proposition 2013/14:213 Cirkulär migration och 

utveckling som lade grunden för bestämmelsens nuvarande utformning. För en förståelse 

bakom den nuvarande utformningen är SOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling och 

SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling, förslag och framåtblick relevanta.  

 

För en djupare förståelse av hur bestämmelsen ska tillämpas, kommer samtliga rättsfall från 

Migrationsöverdomstolen som rör återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 

§ UtlL till användning. Den högsta och prejudicerande instansen i migrationsrättsliga mål, 

däribland ärenden som rör återkallelse av permanent uppehållstillstånd, är 

Migrationsöverdomstolen. Domstolen är förlagd till Kammarrätten i Stockholm och behandlar 

mål som överklagats från någon av Sveriges migrationsdomstolar.10 Rättsfallen MIG 2014:6 

och MIG 2021:2 är av särskild betydelse i uppsatsen eftersom de utgör prejudikat. Resterande 

rättsfall, reg. 29-90, MIG 2007:34 och MIG 2009:12 är nödvändiga för att få en helhetsbild av 

rättsläget och dess förändringar genom åren. Dessa rättsfall är inte obsoleta eftersom delar av 

dem har ansett ligga inom ramen för prejudikatet.  

 

Med hjälp av rättskällorna som presenterats kan gällande rätt fastställas. En god förståelse av 

gällande rätt är nödvändig för att kunna analysera återkallelseförbehållet utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. En förståelse av gällande rätt är också en viktig förutsättning för den 

empiriska studien av underrättspraxis som presenteras närmare i avsnitt 1.3.3. Utan en 

förståelse för gällande rätt, går det inte att avgöra om migrationsdomstolarnas bedömningar är 

i linje med rådande praxis och lagstiftarens intentioner.  

 

Utöver att fastställa gällande rätt, görs en systematisering av gällande rätt. Utifrån rättsfallen, i 

kombination med förarbeten, går det att finna en del samband över omständigheter som 

domstolen beaktar vid bedömningen om att återkalla permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 

7 § UtlL. Dessa bedömningsgrunder som identifierats kommer att vara till hjälp vid 

granskningen av underrättspraxis. Denna granskning kan inte göras inom ramen för den 

rättsdogmatiska metoden, eftersom underrättspraxis inte är en vedertagen rättskälla och skulle 

därmed ha ett marginellt värde i en rättsdogmatisk studie. Sandgren framhåller att 

underrättspraxis kan belysa svagheter i analysen av gällande rätt, men att det inte är en källa 

som konstituerar gällande rätt.11 

 

1.3.2 Rättsanalytisk metod  
Till grund för besvarandet av frågeställningarna används också en rättsanalytisk metod. Den 

rättsanalytiska metoden syftar till att analysera rätten, till skillnad från den rättsdogmatiska 

metoden som fastställer gällande rätt.12 Sandgren framhåller att metoden kan användas för att 

analysera rätten utifrån grundläggande värderingar, såsom rättssäkerhet.13 I förevarande uppsats 

 
10 Seidlitz, Madelaine. Asylrätt: En praktisk introduktion (2022), s. 63.  
11 Sandgren (2021), s. 52; se också Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.) Juridisk metodlära (2018), s. 39. 
12 Sandgren (2021), s. 53.  
13 Sandgren, Claes. Rättsanalytisk metod. En väg framåt? I Liber Amicorum Jan Rosén. Karnell, Gunnar (red.) 

(2016), s. 725.  



 9 

kommer metoden användas i analysen av 7 kap. 7 § UtlL utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, 

vilket är huvudsyftet med uppsatsen.  

 

Rättssäkerhetsbegreppet kommer huvudsakligen att definieras med hjälp av rättsteoretikerna 

Aleksander Peczenik och Åke Frändberg. I och med att huvudsyftet med uppsatsen är att 

analysera bestämmelsen utifrån både formell och materiell rättssäkerhet, lämpar sig Peczeniks 

definition av rättssäkerhet. Peczenik är den främsta förespråkaren för denna uppdelning i svensk 

doktrin. Materialet som använts för att beskriva Peczeniks rättssäkerhetsbegrepp är hans böcker 

Vad är rätt?: Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation (1995) och 

Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära (1995).  

 

För att visa på den bredd som finns inom rättssäkerheten och nyansera Peczeniks 

rättssäkerhetsbegrepp, har Frändbergs syn på rättssäkerhet varit lämplig. Peczenik och 

Frändberg har en del skilda uppfattningar om begreppets omfattning. Givetvis finns det andra 

rättsteoretiker som inte håller med Peczenik, men det som utmärker Frändberg är att han 

omnämns mest i Peczeniks böcker. I redogörelsen av Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp har 

hans artikel Om rättssäkerhet (2000) i Juridisk Tidskrift använts och ett kapitel som han har 

skrivit i Juridiska grundbegrepp: en vänbok till David Reidhav” (2019) av Christina Dahlman  

och Lena Wahlberg (red.). 

 

Som komplement till Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp används Nils Jareborgs syn på 

rättssäkerhet. Jareborg är en annan författare som skrivit om rättssäkerhet och han är, precis 

som Frändberg, kritisk till Peczeniks syn på begreppet. Jareborg omnämns i både Peczenik och 

Frändbergs diskussion om rättssäkerhet, vilket gjort det nödvändigt att också få in hans 

perspektiv i förevarande uppsats. Jareborgs rättssäkerhetsbegrepp har hittats i hans bok 

Straffrättsideologiska fragment (1992). I avsnitt 1.4 ges en närmare förklaring till begräsningen 

i urvalet av rättsteoretiker. 

 

Som ett led i uppsatsens rättssäkerhetanalys används den rättsanalytiska metoden också för att 

analysera avgöranden från migrationsdomstolarna. Sandgren framhåller att den rättsanalytiska 

metoden kan bygga på en mängd material som inte skapar gällande rätt, såsom 

underrättspraxis.14 Metoden kan därefter användas för att analysera i vilken mån som lägre 

instanser avviker från prejudikat.15 Att underinstanser ska följa prejudikat är en aspekt inom 

rättssäkerheten som kommer att behandlas i denna uppsats.  

 

Utöver att analysen innehåller stora inslag av kritik, anger Sandgren att det inom ramen för den 

rättsanalytiska metoden förs de lege ferenda-resonemang. De lege ferenda-resonemang är 

resonemang om hur lagen borde vara i förhållande till de lege lata som är vad lagen är.16 I detta 

fall presenteras det i slutet av uppsatsen förslag på hur 7 kap. 7 § UtlL bör utformas för att nå  

 
14 Sandgren (2016), s. 724.  
15 Sandgren (2021), s. 54.  
16 Sandgren, Claes. Framtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap (2007), s. 403. 



 10 

en hög rättssäkerhet.  
 

1.3.3 Empirisk metod  

Den empiriska delen av uppsatsen består som sagt av en studie av underrättspraxis. En empirisk 

metod är enligt Sandgren ”vanligen fruktbar för analysen av ramlagstiftning, standarder och 

liknande öppet formulerade regler vars materiella innehåll är ringa”.17 Givet 7 kap. 7 § UtlL 

öppna formulering och att utlänningslagen har karaktär av ramlag, är en empirisk metod särskilt 

givande i detta sammanhang.  

 

För uppfyllandet av uppsatsens syfte vore en granskning av enbart sedvanliga rättskällor 

otillräckligt. Det är domar från migrationsdomstolen som närmast representerar verkligheten. 

Enligt Sandgren är en analys av underrättspraxis viktig, eftersom praxis i första instans är 

avgörande för medborgarnas reella rättigheter och skyldigheter.18 Med tanke på att de allra 

flesta mål inte hamnar hos Migrationsöverdomstolen, blir migrationsdomstolen oftast den sista 

instansen. Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd och har precis som Högsta 

domstolen en avsikt att skapa prejudikat. 

 

Sandgren framhåller också att underrättspraxis, till skillnad från prejudikat från högsta instans, 

kan visa vilka problem och rättsfrågor som är av praktisk betydelse.19 Den rättsdogmatiska 

metoden fastställer gällande rätt i sedvanlig mening medan en empirisk del av underrättspraxis 

fastställer gällande rätt i faktisk mening. Besked om den reella tillämpningen och funktionen av 

en lagstiftning kan därmed ges med hjälp av underrättspraxis.20 Underrättspraxis kan dessutom 

belysa lagstiftningens och prejudikatens genomslag på ett särskilt rättsområde.21  

Studiens syfte är att analysera effekterna av 7 kap. 7 § UtlL öppna formulering och undersöka 

om MIG 2014:6 och MIG 2021:2 fått genomslag i migrationsdomstolarnas rättstillämpning. 

Underrättspraxis visar dels resultatet av 7 kap. 7 § UtlL genom dess tillämpning i praktiken, 

dels påvisar huruvida migrationsdomstolarna ligger i linje med Migrationsöverdomstolens 

praxisbildning. Studien är ett inslag som är tänkt att berika analysen av rättssäkerhet i 

diskussionen om rättstillämpningen överensstämmer med lagstiftarens syfte och med rådande 

praxis.  

1.3.3.1 Urval och insamling av domar  

Inom rättsvetenskapen brukar det talas om empiriskt material, vilket är det material som 

används inom den empiriska metoden. Empiriskt material brukar normalt vara annat material 

än de gängse rättskällorna.22 Enligt Sandgren kan dock det empiriska materialet bestå av 

rättskällor om syftet med användningen av materialet inte enbart är till för att fastställa 

 
17 Sandgren, Claes. Om empiri och rättsvetenskap Del II (1995/96), s. 1036.  
18 Sandgren, Claes. Om empiri och rättsvetenskap Del I (1995/96), s. 743.  
19 Sandgren Del II (1995/96), s. 1040.  
20 Sandgren, Del I (1995/96), s. 732 och 742.  
21 Sandgren Del II (1995/96), s. 1040.  
22 Sandgren (2021), s. 58.  
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innehållet i gällande rätt.23 Det empiriska materialet i förevarande studie är avgöranden från 

migrationsdomstolarna, eftersom syftet inte är att fastställa innehållet i gällande rätt i sedvanlig 

mening.  

Migrationsdomstolarnas avgöranden har inte prejudicerande verkan. I Sverige finns fyra 

migrationsdomstolar som är förlagda till förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Luleå. Migrationsdomstolarna prövar Migrationsverkets beslut som har överklagats.24 

Underlag från samtliga migrationsdomstolar kommer att användas, eftersom en viktig del i 

rättssäkerhetsanalysen är att lika ska behandlas lika (likhetsprincipen). Lika rättsfall ska inte 

bara dömas lika inom en angiven migrationsdomstol, utan den enskilde ska kunna lita på att det 

blir samma utgång oberoende av vilken migrationsdomstol som dömer målet.25 

De utvalda domarna är avgjorda efter den 18 mars 2014, vilket är avgörandedatumet för MIG 

2014:6. Anledningen till att tidigare domare inte kommer studeras är på grund av det framgår 

av MIG 2014:6 att motstridiga besked i praxis har lett till olika tillämpningar i underinstanserna. 

Migrationsöverdomstolens dom var ett sätt att klargöra rättsläget för att underinstanserna skulle 

tillämpa 7 kap. 7 § UtlL likvärdigt. Att studera domar innan 18 mars 2014 är därmed 

överflödigt, eftersom det är ostridigt att en praxis som inte varit entydig har föranlett olika 

tillämpningar. Intressant i detta sammanhang är snarare om MIG 2014:6 och MIG 2021:2 fått 

ett genomslag i migrationsdomstolarnas bedömningar.  

 

Det empiriska materialet består alltså av ett urval av domar som rör återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd på grund av att bosättningen upphört enligt 7 kap. 7 § UtlL. Domarna är 

hämtade från JP Infonet, som är en databas med samtliga mål från migrationsdomstolarna.26 

Urvalet av domar har gjorts genom sökningar på 7 kap. 7 § UtlL. Domarna kan också begäras 

ut hos respektive migrationsdomstol. I migrationsdomstolarnas databas är mål som rör 7 kap. 7 

§ UtlL inkluderade i målkod 6008 (Återkallelse av tillstånd i samband med beslut om 

avvisning/utvisning) och målkod 6108 (Återkallelse av tillstånd utan 

avlägsnandebeslut/återkallelse av ställning som varaktigt bosatt i Sverige). I dessa kategorier 

inkluderas även återkallelse av andra grunder än upphörd bosättning, varför en databas som JP 

Infonet är att föredra. Till skillnad från migrationsdomstolens databas går det att söka på fritext  

och innehåll i domar genom JP Infonet.  

 

 

 

 

 

 

 
23 Sandgren Del I (1995/96), s. 732 f.  
24 Seidlitz, Madelaine. Asylrätt: En praktisk introduktion (2022), 62.  
25 Se avsnitt 2.6.  
26 Databasen JP Rättsfallsnet – Migration.  
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Sökordet 7 kap. 7 § UtlL i JP Infonet gav följande antal sökningsresultat i respektive 

migrationsdomstol: 

 

Stad/År Malmö Stockholm Göteborg Luleå 

2022 128 2 28 0 

2021 214 90 29 0 

2020 62 15 3 0 

2019 62 10 2 2 

2018 63 3 0 0 

2017 31 4 3 3 

2016 39 5 2 0 

2015 46 12 3 0 

2014 20 2 4 2 

Totalt 665 143 74 7 

 

Som synes har migrationsdomstolen i Luleå behandlat betydligt färre mål som rör återkallelse 

av permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL. Migrationsdomstolen i Malmö har med 

stor marginal dömt i flest mål.   

För att tolka det empiriska materialet kan en kvantitativ och/eller kvalitativ metod användas. 

Juridik är kvalitativ till sin natur och traditionella rättskällor är också huvudsakligen kvalitativ. 

Kännetecknande för den kvantitativa metoden är mängden rättsfall medan den kvalitativa 

metoden inte sällan rör sig om ett prejudikat som gör en rad tidigare rättsfall obsoleta.27 En 

kvalitativ analys av det empiriska materialet kan belysa vilka argument som tillmäts vikt i den 

första instansen och hur prejudikatinstansens avgöranden kommer till användning. Dessutom 

kan en kvalitativ analys användas för att ”klassiska, juridiska värderingar, såsom 

förutsägbarhet, beaktas vid tillämpningen av ramlagstiftning”. En kvantitativ analys kan i stället 

besvara frågor om frekvens och mängd med hjälp av kvantitativa data.28 

Inom ramen för denna studie används både en kvantitativ och kvalitativ metod, eftersom en 

kombination av båda är att föredra vid granskning av underrättspraxis enligt Sandgren.29 Till 

en början görs en kvantitativt inriktad analys av totalt 200 avgöranden, varav 32 stycken är 

domar från Göteborg, 50 från Stockholm, 114 från Malmö och 4 från Luleå. Antalet domar är 

resultatet av att det för respektive år valts max 9 mål som bifallits och max 9 mål som fått 

 
27 Sandgren Del II (1995/96), s. 1045.  
28 Ibid., s. 1046.  
29 Ibid.  
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avslag. Vissa år har det varit ett lågt antal mål och därför har detta gjorts i den mån det funnits 

tillräckligt med domar.  

I urvalet av rättsfall var ett kriterium att målet enbart ska gälla återkallelse enligt 7 kap. 7 § 

UtlL. I en del rättsfall har det funnits grund att återkalla permanent uppehållstillstånd med stöd 

av 7 kap. 7 § UtlL och någon av de andra grunderna i utlänningslagens sjätte kapitel. Till 

exempel kan det funnits grund att återkalla det permanenta uppehållstillståndet på grund av att 

bosättningen upphört och att utlänningen lämnat oriktiga uppgifter som varit av betydelse för 

att få tillståndet. Sådana rättsfall har inte tagits med i följande studie, för att få ett så korrekt 

resultat som möjligt. I och med att det blir en sammanvägd bedömning, kan bedömningarna 

sammanflätas vilket hade påverkat resultatet av studien negativt. Ett annat kriterium i urvalet 

av rättsfall har varit att det enbart ska röra sig om en klagande. Ärenden med fler än en klagande 

har inte använts av samma anledning som det första kriteriet. När domstolen gör flera 

bedömningar i samma mål, är det svårt att urskilja vilka omständigheter som beaktats för 

respektive klagande. Därtill har mål där migrationsdomstolarna återförvisat målet till 

Migrationsverket inte studerats, eftersom domstolen inte dömt i sak. I övrigt har urvalet av mål 

varit slumpmässig. 

Den kvantitativa studien kan enbart visa om domstolen beaktar de omständigheter som ställts 

upp i praxis och i vilken utsträckning de beaktar dessa omständigheter. Detta är givetvis viktigt 

eftersom domstolen ska göra en sammanvägd bedömning. Ju fler omständigheter som beaktas, 

desto mer sammanvägd är bedömningen. Bristen med den kvantitativa studien är att den inte 

kan visa om domstolarna bedömer omständigheterna på samma sätt. Därför kommer studien att 

kompletteras av en kvalitativ analys av samma domar som ingår i den kvantitativa analysen. 

 

1.3.3.2 Genomförande 

Inom den empiriska metoden är det viktigt att vara tydlig med hur studien har genomförts, för 

att en annan person ska kunna genomföra samma studie med samma resultat.30 Innan 

genomförandet av studien har det med hjälp av rättspraxis identifierats omständigheter som är 

relevanta för bedömningen enligt 7 kap. 7 § UtlL, den s.k. bosättningsbedömningen som 

förklaras närmare i avsnitt 5. Totalt har det identifierats nio stycken omständigheter. Tre av 

dessa omständigheter har avgörande betydelse, men kan inte ensamt utgöra grund för att 

återkalla ett permanent uppehållstillstånd. Om 2 av 3 möjliga avgörande omständigheter är 

uppfyllda, har Migrationsöverdomstolen gjort gällande att det med styrka talar för att ett 

permanent uppehållstillstånd ska återkallas. Avgörandena kommer att studeras utifrån följande 

omständigheter: 

 

         1. Avsaknad folkbokföringsbeslut  

         2. Avsikt att vara bosatt i Sverige  

         3. Lång vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd 

         4. Befinner sig i Sverige vid prövningstillfället 

 
30 Denscombe, Martyn & Larson, Per. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2018), s. 30.  
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         5. Vistats i Sverige under mycket lång tid med uppehållstillstånd 

         6. Mer familj i Sverige än i ursprungslandet 

         7. Bostadsinnehav i Sverige 

         8. Huvuddelen av arbetet bedrivs i Sverige 

         9. Godtagbar orsak till att utlänningen lämnade Sverige 

        10. Övrig omständighet som haft betydelse i bedömningen 

 

Omständighet 1-3 är sådana omständigheter som Migrationsöverdomstolen uttalat har 

avgörande betydelse/väger tungt i bedömningen. Omständigheterna 4-9 tillmäts ett begränsat 

värde vid bosättningsbedömningen. Omständighet 10 är en ”slask” och är nödvändig, eftersom 

praxis möjliggjort att samtliga relevanta omständigheter kan beaktas, vilket i princip kan vara 

vilken omständighet som helst så länge den är relevant för bedömningen. Omständigheterna 

som kan besvaras jakande talar för att det permanenta uppehållstillståndet ska behållas medan 

omständigheterna som kan besvaras nekande talar för att det permanenta uppehållstillståndet 

ska återkallas. Med hjälp av dessa kriterier skapas data på antalet nekande/jakande och hur 

många av dessa är sådana omständigheter som är av avgörande betydelse. Denna data blir ett 

jämförelseobjekt som visar om domstolarna beaktar de angivna omständigheterna, som är i linje 

med rådande praxis, och om domstolen beaktar lika många omständigheter. Med denna data 

går det också att dra slutsatser om domstolarna varit konsekventa i sina bedömningar. Denna 

del av studien är kvantitativ. Därefter görs ens kvalitativ studie som granskar rättsfallen genom 

att identifiera om domstolarna bedömer enskilda omständigheter lika och om det finns en 

omständighet som är återkommande, men som inte är med i ovanstående listade omständigheter 

(från slasken).  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer att koncentrera sig på återkallelse av permanent uppehållstillstånd på grund 

av att bosättningen har upphört enligt 7 kap. 7 § UtlL. Ett uppehållstillstånd kan vara både 

tillfälligt och permanent, men enbart permanent uppehållstillstånd kommer att behandlas i 

förevarande uppsats. Skälet bakom denna begränsning är att återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd normalt sett är mer ingripande än återkallelse av tillfälligt uppehållstillstånd. 

Därtill begränsas uppsatsen att enbart behandla återkallelsegrunden i 7 kap. 7 § UtlL av samma 

skäl. Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas av olika grunder i utlänningslagens sjunde 

kapitel, bland annat om utlänningen lämnat oriktiga uppgifter eller begått ett brott. Återkallelse 

på grund av upphörd bosättning bör rimligen vara mer ingripande, eftersom utlänningen 

knappast kan förvänta sig att beslut ska bestå när de inte uppfyllt förutsättningarna eller utför 

brottsliga handlingar. 

 

Rättssäkerhetsbegreppet i denna uppsats kommer som sagt att enbart utgå från Aleksander 

Peczenik och Åke Frändberg samt Nils Jareborgs kritik mot Peczenik. Rättssäkerhetsbegreppet 

begränsas till svensk doktrin, eftersom uppsatsen i övrigt handlar om svensk lagstiftning. Att 

använda internationella författare lämpar sig inte lika bra eftersom de, av uppenbara skäl, inte 

har svensk rätt som utgångspunkt i sitt rättssäkerhetsperspektiv. Det bör dock understrykas att 
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rättssäkerhet i de flesta aspekter är universellt, men givet rättssystemens olikheter kan svensk 

doktrin användas med fördel i förevarande uppsats.  

 

Flera omtalade svenska författare och rättsteoretiker har skrivit om sin definition av 

rättssäkerhetsbegreppet. Peczenik och Frändberg är dock bland de främsta teoretikerna inom 

allmän rättslära som diskuterat rättssäkerhetsbegreppet. Deras rättssäkerhetsbegrepp diskuteras 

ofta av andra rättsteoretiker, till exempel av Håkan Gustafsson31, Therese Bäckman32 och Lena 

Marcusson33. En del författare diskuterar rättssäkerhetsbegreppet med fokus på ett visst 

specifikt rättsområde. Till exempel Per Olof Ekelöf34 som berör rättssäkerhet inom 

processrätten eller Lotta Vahlne Westerhäll35 inom socialrätten. Nils Jareborg har en 

straffrättslig inriktning, varför hans rättssäkerhetsbegrepp inte beskrivs närmare i denna 

uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 I sin artikel Rättssäkerhet, molen och ”socialsäkerheten” (1988) i Tidskrift för rättssociologi och i sin bok 

Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet (2002).  
32 I sin bok Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet - för personer med funktionsnedsättning inom 

rättsområdena SoL och LSS (2013).  
33 I sin artikel Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande (2010) i Förvaltningsrättslig tidskrift.  
34 I sin artikel Rättssamhälle och rättssäkerhet (1942) i SvJT.  
35 I sin artikel Den starka statens fall? : förändringar på det rättsliga trygghetsområdet från ett 

styrningsperspektiv (2003) i Förvaltningsrättslig tidskrift.  
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2. Rättssäkerhet  
 

2.1 Inledning 
 

Rättssäkerheten är en central del i den här uppsatsen. Detta avsnitt introducerar begreppet 

rättssäkerhet i syfte att tydliggöra och beskriva vad som avses med rättssäkerhet. I och med att 

rättssäkerhetsbegreppet inte har en given betydelse och varierar i olika sammanhang, är det 

viktigt att begreppet definieras när det används. Syftet med avsnittet är att skapa medvetenhet 

om rättssäkerhetsbegreppets komplexitet, vilket är en förutsättning för att förstå uppsatsens 

övergripande syfte. För att illustrera de utbredda skildringarna och ge en nyanserad bild av 

begreppet, tas avstamp i olika rättsteoretikers förståelse och tolkningar av 

rättssäkerhetsbegreppet. Till att börja med beskrivs begreppet utifrån Aleksander Peczenik och 

Åke Frändbergs syn på rättssäkerhet. Anledningen till att deras tolkningar används är för att 

deras uppfattning skiljer sig åt, vilket gör det intressant att jämföra. Avsnittet avslutas med att 

identifiera relevanta rättssäkerhetskriterier som kommer att användas som 

mätinstrument/analysverktyg och genomsyra analysen i denna uppsats.  

 

2.2 Introduktion till rättssäkerhetsbegreppet 
 

Det framhålls ofta att rättssäkerheten är en viktig beståndsdel i en demokratisk och fungerande 

rättsstat och är central för samhällsordningen, samtidigt som begreppet saknar en entydig 

definition. Begreppet är omstritt och används i många olika sammanhang, till exempel sociala 

och politiska, men har inte alltid samma innebörd eller betydelse.36 Rättssäkerhetsbegreppet 

anses vara kontextuellt och relativt, eftersom dess betydelse skiftar beroende på samhällelig, 

kulturell, historisk eller rättslig kontext.37 

 

I allmänt språkbruk är rättssäkerhet ett skydd mot godtyckliga beslut och skönsmässigt 

beslutsfattande, bl.a. genom att rättsregler ska tillämpas förutsebart och effektivt.38 

Rättssäkerheten används också som grund för kritik mot enskilda stater eller som en måttstock 

vid jämförelse mellan olika länders rättssystem. Begreppet används inte minst som ett verktyg 

eller utgångspunkt i vetenskapliga analyser inom skilda rättsområden och utifrån en mängd 

olika aspekter och perspektiv.39 Att begreppsanvändningen varierar kanske är ofrånkomligt, 

eftersom det är ett paraplybegrepp som inkluderar flera centrala demokratiska och rättsstatliga 

värden.40 

 

 
36 Mannelqvist, Ruth, Asplund, Ida & Enqvist, Lena. Rättssäkerhet i välfärden: tre exempel från 

rättsvetenskaplig forskning (2017), s. 235.  
37 Ibid., s. 236.  
38 Ibid., s. 235.  
39 Ibid., s. 236.  
40 Ibid., s. 244.  
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2.2.1 Förutsebarhet 
Kärnan i rättssäkerhetsbegreppet anses ofta bestå av ett förutsebarhetskrav.41 Trots att 

meningarna om rättssäkerhetsbegreppets innebörd går isär bland rättsteoretiker, är de flesta ense 

om att rättssäkerhet omfattas av förutsebarhet. En del rättsteoretiker till och med likställer 

rättssäkerhet med förutsebarhet.42 Förutsebarhet med stöd av rättsreglerna är en grundläggande 

förutsättning i ett demokratiskt rättssamhälle.43 Grundpremissen är att enskilda i förväg ska 

kunna veta vilken handling som leder till vilken konsekvens. Förutsebarhet är viktigt av flera 

skäl, dels för att skydda den enskilde mot godtycklig maktutövning, dels för att människor 

enklare ska kunna planera sina liv.44 

 

2.3 Formell och materiell rättssäkerhet  
 

Peczenik använder sig av uppdelningen formell och materiell rättssäkerhet. Den formella 

rättssäkerheten består av det förutsebarhetskrav som beskrivits ovan. Däremot ser Peczenik 

förutsebarheten som ett formellt moraliskt värde som kan komma att vika sig för andra värden 

i en avvägningssituation. Med andra värden syftar Peczenik på moraliska värden, vilket han 

kallar för materiell rättssäkerhet.45 Formell rättssäkerhet fokuserar alltså på förutsebarhet, 

medan materiell rättssäkerhet fokuserar på den etiska aspekten. Att formell rättssäkerhet måste 

kompletteras med den materiella rättssäkerheten förklarar han med det s.k. hitlerargumentet 

”Tyska judar under Hitlers välde kunde på grund av då gällande lagar lätt förutse att de skulle 

komma att förföljas, men det vore absurt att kalla en sådan förutsebarhet för rättssäkerhet”.46 

Annorlunda uttryckt kan rätten vara förutsebar utan att det föreligger rättssäkerhet. 

 

Peczeniks uppdelning av rättssäkerheten har fått kritik, särskilt av rättspositivister som vill 

skilja mellan lag och moral, däribland Jareborg och Frändberg. Jareborg menar att ”det som är 

absurt är rättens innehåll, inte rättssäkerhetsbegreppet”.47 Jareborg anser alltså inte att moral – 

den materiella rättssäkerheten – ska beblandas med rättssäkerheten i formell mening.48 Jareborg 

får medhåll av Frändberg som klargör att det går enbart att säga att det förelåg rättssäkerhet i 

Tyskland mot judarna om lagarna tillämpades enligt ordalydelsen med beaktande av 

legalitetsprincipen. Om de rådande lagarna däremot fick en absurd tolkning eller att tyska 

domstolar, polis eller myndigheter agerade utan rättsstöd, går det inte att hävda att det förelåg 

någon rättssäkerhet, trots att det var möjligt för judarna att förutse förföljelsen. All sorts 

förutsebarhet är alltså inte rättssäkerhet, utan ”rättssäkerhet är ett alldeles speciellt slag av 

förutsebarhet”.49 

 

 
41 Peczenik, Aleksander. Vad är rätt? : Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation (1995), s. 

89.  
42 Ibid., s. 90.  
43 Ibid. 
44 Ibid., s. 51 och 90.  
45 Ibid., s. 95.  
46 Ibid., s. 97.  
47 Frändberg, Åke. Om rättssäkerhet. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (2000), s. 271.  
48 Jareborg, Nils. Straffrättsideologiska fragment (1992), s. 83 och 90.  
49 Frändberg, s. 272.  
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Peczenik summerar sin syn på rättssäkerhet med att lagen skulle vara moraliskt rätt i en utopi i 

sådan utsträckning att den formella rättssäkerheten automatiskt skulle medföra den materiella 

rättssäkerheten. Det innebär också att ju längre bort verkligheten är från den ideala världen, 

desto mer måste vi ta hänsyn till etiska värden – den materiella rättssäkerheten.50  

 

2.3.1 Formell rättssäkerhet  
Med formell rättssäkerhet avser Peczenik att rättsliga beslut är förutsebara med stöd av lagen.51 

Maktutövning som uppvisar hög grad av förutsebarhet, uppvisar också en hög grad av formell 

rättssäkerhet. Peczenik har listat faktorer som främjar den formella rättssäkerheten:  

 

Vid i övrigt oförändrade omständigheter är rättssäkerhet desto bättre…  

1) …ju exaktare och generellare rättsreglerna är; 

2) …ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen; 

3) …ju långsammare reglernas förändringstakt är; 

4) …ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler; 

5) …ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för allmänhetens insyn; 

6) …ju större den oavhängighet är som domstolarna åtnjuter; 

7) …ju effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna; 

8) …ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och institutioner; och till sist 

9) …ju bättre den juridiska argumentation som stöder rättsreglernas tolkning och tillämpning är.52 

 

Den första faktorn är att rättsreglerna helst ska vara så exakta och generella som möjligt. 

Peczenik beskriver inte närmare vad han avser med exakta och generella rättsregler. Att 

rättsreglerna ska vara generellt utformade kopplar han dock med den andra faktorn om likhet 

inför lagen. Med det avses att alla ska bedömas på ett likartat sätt i liknande situationer.53 

 

Den tredje faktorn är att rättsreglerna ska förändras i en långsam takt. Peczenik anser att 

långsamma lagförändringar gagnar rättssäkerheten på grund av stabiliteten. Om rättsregler 

ändras i för snabb takt kan det leda till kaos, eftersom varken samhälleliga organ eller människor 

hinner anpassa sig till förändringarna.54 

 

Den fjärde faktorn handlar om att rättstillämpningen ska präglas av normrationalitet. Det 

innebär att det är viktigt att normer tillämpas på ett korrekt sätt. Lagstiftningens angivna rekvisit 

ska vara så tydliga och precisa att rättstillämparen inte behöver använda omfattande praxis och 

förarbeten för att tillämpa lagen.55 

 

Den femte faktorn handlar om offentliggörandet av lagstiftning och praxis. Allmänheten ska 

som utgångspunkt ha insyn i hur det rättstillämpande organet tillämpar rättsreglerna samt ha 

tillgång till rättsreglerna. 56 

 
50 Peczenik, s. 98.  
51 Ibid., s. 84.  
52 Ibid., s. 51 f. (min kurs.).  
53 Ibid., s. 52 f.  
54 Ibid., s. 53.  
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 54.  
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Den sjätte faktorn handlar om domstolarnas självständighet. Först tar Peczenik upp vikten av 

maktdelning, vilket innebär att den offentliga makten i en stat ska fördelas för att undvika 

maktmissbruk. Den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten bör ha en 

självständighet gentemot varandra. Vidare poängterar Peczenik att ”domstolarnas uppgift är 

inte att tävla med lagstiftaren utan att lösa individuella fall i enlighet med lagstiftningen”.57 Det 

lagstiftande organet bör också enligt Peczenik undvika att stifta lagar som är ”mycket elastiska 

och öppna, bl.a. ramlagar”. Detta för att det finns en risk att det tillämpande organet delvis tar 

över lagstiftarens roll och dess normgivningsmakt, vilket är en kränkning mot 

maktdelningsprincipen. Slutligen menar Peczenik att det bör finnas en möjlighet att överklaga 

förvaltningsbeslut inför en domstol.58 

 

Den sjunde faktorn handlar om makthavarnas ansvar. Peczenik menar att makthavare inte ska 

vara immuna mot straffrättsligt ansvar, till exempel myndighetsmissbruk.59 

 

Den åttonde faktorn handlar om rättens särart och autonomi. Rätten bör inte vara beroende av 

andra samhälleliga normsystem eller andra regler och giltighetskällor. Denna faktor kopplas an 

till den nionde och sista faktorn, om den juridiska argumentationen, eftersom en del av rättens 

autonomi har att göra med ”argumentationssätt som stöder rättsreglernas tolkning och 

tillämpning”.60 

 

2.3.2 Materiell rättssäkerhet 
Med materiell rättssäkerhet avser Peczenik att lagstiftaren och rättstillämparen gör en förnuftig 

avvägning utifrån förutsebarheten och andra etiska värden.61 När Peczenik diskuterar etiska 

värden, har han en bred tolkning som avser etik i vidsträckt bemärkelse, till exempel 

rättspolitiska värderingar.62 Peczenik har listat fem komponenter som är nödvändiga för att 

materiell rättssäkerhet ska föreligga:  

 

Det krävs nämligen att… 

1) beslut 

2) som innebär rättskipning eller myndighetsutövning är 

3) i hög grad förutsebara 

4) på grund av rättsnormerna och samtidigt 

5) i hög grad etiskt godtagbara.63 

 

Peczenik ser alltså förutsebarheten som ett värde, en viktig sådan, men poängterar att det är 

nödvändigt att förutsebarheten vägs samman med andra etiska värden. Resultatet av 

avvägningen mellan de olika värdena blir den materiella rättssäkerheten. En alltför detaljerad 

 
57 Ibid., s. 55.  
58 Ibid.  
59 Ibid., s. 58.  
60 Ibid. 
61 Ibid., s. 94.  
62 Ibid., s. 93.  
63 Ibid., s. 94.  
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och exakt lagstiftning, med hög förutsebarhet, utan beaktande av andra etiska värden kan enligt 

hans mening vara orättvis och oetisk. På samma sätt menar Peczenik att om etiska värden får 

ett alltför stort utrymme på bekostnad av förutsebarheten, försvagas den formella 

rättssäkerheten.64  

 

2.4 Tre nödvändiga villkor för rättssäkerhet 
 

Frändberg har ställt upp tre villkor som är nödvändiga för att rättssäkerhet ska råda: 

 

1) Rättsreglerna ska vara klara och adekvata. 

2) Rättsliga svar ska vara lättillgängliga.  

3) Det ska gå att lita på rättsreglernas innehåll.65 

 

2.4.1 Första villkoret 
Det första villkoret är att det ska finnas klara och adekvata regler. Frändberg förklarar inte vad 

han menar med klara och adekvata regler. I stället tar han upp olika situationer där rättsreglerna 

inte är klara och adekvata. Den första situationen han beskriver är när det föreligger rättsbrist, 

dvs det saknas rättsregler på ”något socialt viktigt rättsområde”. Rättssäkerheten är nästintill 

obefintlig vid rättsbrist eftersom det är svårt att förutsäga utgången. Genom principen non-

liquet och déni de justice, ges i vart fall en garanti om att den enskilde kommer att få ett svar. 

Rättstillämparen får inte vägra döma på grund av det saknas tillämpliga regler, utan är ”skyldig 

att konstruera en regel för det aktuella fallet”. Fria tyglar ges däremot inte till rättstillämparen. 

Skapandet av en tillämplig rättsregel ska göras ”i lagens anda”, dvs rättstillämparen ska vara 

lojal mot det befintliga rättssystemet.66 

 

Vidare beskriver Frändberg motsatsen till klara och adekvata regler, vilket är rättsregler som är 

vaga, dunkla, mångtydiga och/eller komplicerade. Frändberg problematiserar dels rättsregler 

som är alldeles för vaga och öppna, dels rättsregler som är alltför detaljrika och eftersträvar att 

täcka alla tänkbara situationer. Vaga och öppna regler, till exempel generalklausuler, riskerar 

att ge rättstillämparen en rättsbildande position medan detaljrika regler kan göra det svårt att 

tyda dess innehåll.67 

 

Den klassiska lagtolkningsprincipen, även kallad bokstavstolkningsprincipen, är den metoden 

som föredras av Frändberg för att tolka lagtext. Kortfattat innebär det att lagtexten ska tolkas 

utifrån dess ordalydelse och därmed blir rättssäkerheten hög. Fördelen med metoden är att 

analogier, extensioner och reduktioner inte behövs. Däremot är det inte möjligt att använda 

metoden i svåra fall där språket i lagtexten är vag, dunkel eller mångtydig. Om det inte är 

möjligt med en ren tillämplig, ska tolkningen av lagstiftningen vara restriktiv eller e contrario.68 

 
64 Ibid., s. 95.  
65 Frändberg, Åke. Om rättssäkerhet. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (2000), s. 274.  
66 Ibid., s. 275. 
67 Ibid. 
68 Ibid., s. 276.  
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Andra metoder för att tolka lagtext är systematisk tolkning, som innebär att lagen tolkas utifrån 

dess systematik, och teleologisk tolkning, där lagen ska tolkas utifrån dess syfte eller funktion. 

Frändberg anser dock att dessa tolkningar inte främjar rättssäkerheten, eftersom de ger upphov 

till en bred tolkning som kan leda till helt olika resultat beroende på vem som gör tolkningen.69 

 

Frändberg diskuterar inte bara lagstiftning, utan han nämner även rättssäkerheten med andra 

rättskällor. Han är dock inte särskilt förtjust i några andra rättskällor än lagen och betraktar de 

som ”sista resursens rättssäkerhet” om det förekommer rättsbrist eller om reglerna är vaga, 

dunkla, mångtydiga och/eller komplicerade. Frändberg anser att lagen är ”den enda verkligt 

pålitliga rättssäkerhetsgarantin”, vilket innebär att det ställs höga krav på lagstiftaren.70 

Lagtolkningsprejudikat från Högsta domstolen kan endast öka rättssäkerheten i de fall som 

prejudikatet avser, vilket är ett fåtal och oftast udda fall. Därmed är det inte verkningsfullt för 

Högsta domstolen att i en större utsträckning öka rättssäkerheten i hela rättssystemet.71 

 

Frändberg är skeptisk till användandet av förarbeten för att tolka oklar lagstiftning i syfte att 

främja rättssäkerheten och framför två argument. Det första argumentet är att 

förarbetsuttalanden är en textsamling som, likt lagstiftning, ofta behöver tolkas. Lagtolkaren 

hamnar då i en situation där den måste tolka en oklar rättsregel med något som i sin tur behöver 

tolkas, s.k. obscurum per obscuriora – att förklara något oklart med något ännu mer oklart. Det 

andra argumentet är att det inte går att förutse hur domare kommer att använda 

förarbetsuttalanden, om de nu väljer att göra det. Särskilt problematiskt med förarbetsuttalanden 

är avsaknaden av etablerade prioriteringsprinciper. Till exempel kan ett uttalande från 

departementschefen vara förmånligt för ena parten, medan ett uttalande från utredningen eller 

Lagrådet är förmånligt för den andra parten. I en sådan situation är det inte självklart vilket 

uttalande som ska ges företräde.72 

 

2.4.2 Andra villkoret 
Det spelar ingen roll hur klara och adekvata rättsreglerna är, om det är svårt att få tillgång till 

dem. Det andra villkoret är därför att rättsreglerna ska vara lättillgängliga.73 Rättsregler är inte 

lättillgängliga om de exempelvis är opublicerade eller om det inte går att få tag på 

offentliggjorda rättsregler. Rättsreglerna ska vara lättillgängliga för både privatpersoner och 

myndigheter. Villkoret inkluderar även en ”tillfredsställande distribution av 

rättspublikationerna samt att rättsändringar aviseras i god tid före ikraftträdandet”. På grund av 

datoriseringen är tillgänglighet till rättsregler numera inte ett problem.74 

 

 
69 Ibid., s. 277.  
70 Ibid. 
71 Ibid., s. 276.  
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 274. 
74 Ibid., s. 278.  
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2.4.3 Tredje villkoret 
Även om reglerna är både klara och lättillgängliga, råder ingen rättssäkerhet om inte resultatet 

blir såsom reglerna utsäger. Det tredje villkoret är därmed att det ska gå att lita på innehållet i 

reglerna. Om en rättsregel enligt dess ordalydelse och innehåll är tänkt att tillämpas på ett visst 

sätt, men rättstillämparen är illojal mot lagstiftaren och tillämpar den inkorrekt, är regeln inte 

förutsebar och det råder ingen rättssäkerhet i praktiken.75  

 

I villkoret anförs även att lagar som ges retroaktiv verkan inte är rättssäkra. Förutom att enskilda 

inte kan förutse konsekvenserna av sina handlingar, ges enskilda ingen chans att åtgärda dem i 

efterhand.76 Frändberg poängterar dock att det finns fall där retroaktivitet är nödvändigt, till 

exempel när det är förmånligt för den enskilde eller vid extraordinära situationer, vilket innebär 

att ”rättssäkerhetskravet får vika för andra, motstående värden”.77 

 

Vidare är det en rättssäkerhetsrisk att rättsregler ”ständigt ändras med kort eller rentav inget 

varsel”, vilket är rättsmanipulering. Frändberg menar att ett ”elementärt mått av rättslugn” 

gagnar rättssäkerheten. Till sist nämner Frändberg att det är viktigt att domar vinner rättskraft. 

Det går annars inte att lita på ett rättsläge om domar kan omprövas flera gånger.78 

 

2.5 Utvärdering av Peczenik och Frändbergs 

rättssäkerhetsbegrepp 
 

Det finns en rad likheter mellan Peczenik och Frändbergs förklaring på rättssäkerhetsbegreppet. 

För det första är båda författarna överens om att det är ouppnåeligt att nå fullständig 

rättssäkerhet. Peczenik menar att det i de allra flesta fall finns oklarheter, luckor och 

motsägelser, trots förekomsten av klara och entydiga regler. Peczenik poängterar också att en 

del regler kan vara föråldrade, vilket påverkar förutsebarheten.79 Frändberg hävdar att det inte 

är önskvärt att nå en total rättssäkerhet, eftersom ”priset härför skulle bli alltför högt”.80 Jag 

delar deras uppfattning och uppsatsen ämnar inte att granska lagstiftningen utifrån en standard 

som innebär fullständig rättssäkerhet, utan uppsatsen kommer ta hänsyn till att det inom 

rättssystemet finns ofrånkomlig osäkerhet.  

 

För det andra finns det många likheter mellan Peczeniks formella rättssäkerhet och Frändbergs 

rättssäkerhetsbegrepp. Förutsebarhet är den gemensamma nämnaren. Författarna lyfter båda 

upp vikten av att lagstiftningen är förutsebar, Peczeniks med orden ”exakta och generella” 

(faktor 1) och Frändberg använder orden ”klara och adekvata” (villkor 1). Trots att författarna 

använder olika termer, är innehållet och deras förklaringar tämligen lika. Jag är dock aningen 

kritisk till att Peczenik formulerar det som att ”ju exaktare och generellare rättsreglerna är” 

 
75 Ibid., s. 274 f.   
76 Ibid., s. 279.  
77 Ibid., s. 280.  
78 Ibid. 
79 Peczenik, s. 43.  
80 Frändberg, s. 277.  
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desto bättre rättssäkerhet. I min mening, vilket även Frändberg uttrycker, kan en alltför exakt 

rättsregel få en motsatt effekt. Förutom att tillämpningen av lagen kan bli alltför snäv, finns en 

risk att den blir alltför detaljrik och därmed komplicerad att tillämpa. Precis som Frändberg 

skriver implicit, bör det finnas en balans i hur rättsreglerna är utformade. Reglerna bör inte vara 

alltför klara och detaljrika och inte heller alltför vaga och öppna, utan någonstans däremellan.  

 

Formuleringar som är vaga och öppna lämnar ett stort tolkningsutrymme. Det rättstillämpande 

organet får därmed ett brett inflytande över den faktiska tillämpningen. En sådan ordning 

innebär att lagstiftarens normgivningsmakt blir en formalitet och nästintill illusorisk. Fördelen 

med vagt formulerade lagstiftningar, som t.ex. ramlagar, är att de lämnar utrymme för 

rättstillämparen att anpassa den till samtiden och rådande rättsutveckling. Lagstiftaren behöver 

då inte i lika stor utsträckning ändra regelverket för att hålla det aktuellt.81 Både Peczenik och 

Frändberg är överens om att rättsregler ska ändras i en långsam takt. Peczenik menar att det är 

viktigt för att bevara stabiliteten i rättssystemet och att det ska vara möjligt att anpassa sig och 

planera sina handlingar (faktor 3) och Frändberg menar att snabba ändringar i lagstiftningen 

kan leda till rättsmanipulering (villkor 3).  

 

Den största skillnaden mellan författarna är att Peczenik förespråkar en uppdelning av 

rättssäkerhetsbegreppet, där den materiella rättssäkerheten utgör en del av den, medan 

Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp enbart är formellt. Annorlunda uttryckt, omfattar Peczeniks 

begrepp fler värden än Frändbergs begrepp. Frändberg förnekar inte att de etiska värden som 

ingår i Peczeniks materiella rättssäkerheten är viktiga, men tycker inte att de platsar inom 

rättssäkerhetens ramar. Jag skulle dock vilja påstå att Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp är mer 

materiell än vad han vill erkänna. I till exempel Frändbergs första villkor, uppger han att det 

finns brist på rättssäkerhet när det saknas rättsregler på något ”socialt viktigt rättsområde”. 

Bedömningen om vad som är socialt viktigt är av etisk karaktär, vilket innebär att Frändbergs 

rättssäkerhetsbegrepp inte är strikt formellt utan har delar som är materiella. Den reella 

skillnaden mellan författarna verkar snarare ligga i hur de väljer att benämna och kategorisera 

de etiska värdena.  

 

Trots att båda författarna är överens om att förutsebarhet är en del av rättssäkerheten, talar de 

om förutsebarhet i olika bemärkelser. Peczenik ser förutsebarheten som ett viktigt värde i sig, 

som tillsammans med andra värden och principer bildar rättssäkerhet. Rättssäkerheten är alltså 

enligt honom ett samlingsbegrepp för värden. Frändberg däremot, ser förutsebarhet av ett visst 

slag som rättssäkerhet. Han anser alltså inte att all slags förutsebarhet är rättssäkerhet, utan det 

är ett specifikt slag av förutsebarhet. Denna förutsebarhet som han talar om är i princip allt som 

går att förutse genom lagstiftningens ordalydelse med beaktande av legalitetsprincipen. Mitt 

förhållningssätt till förutsebarhet stämmer överens med Peczenik och inom ramen för denna 

uppsats kommer förutsebarheten därmed ses som ett viktigt värde för rättssäkerheten. Även om 

författarna är oeniga om förutsebarhetens roll i rättssäkerhetsbegreppet, är de båda överens om 

att förutsebarheten kan komma att vika sig för andra, motstående värden.  

 

 
81 Petersson, Olof. Rättsstaten: frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik (2005), s. 87.  
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2.6 Rättssäkerhet som analysverktyg  
 

Avsikten med detta avsnitt var bland annat att identifiera ett rättssäkerhetsbegrepp som lämpar 

sig för analys och diskussion i denna uppsats. På grund av begreppets kontextuella och relativa 

karaktär är det viktigt att i förväg bestämma dess definition, i synnerhet när den ska användas 

som analysverktyg.  

 

2.6.1 Rättssäkerhetsbegreppet i denna uppsats 
Inom ramen för denna uppsats kommer analysen innehålla element från både Peczenik och 

Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp. För att mäta rättssäkerheten i denna uppsats kommer jag att 

använda mig av kriterium som är hänförliga till författarnas rättssäkerhetsbegrepp, med viss 

modifikation på både struktur och innehåll. Dessutom kommer en del kriterium uteslutas i 

denna uppsats som uppenbarligen inte är en rättssäkerhetsproblematik i svensk rätt, till exempel 

kravet på lättillgängliga och offentliggjorda rättsregler. Uppsatsens analys kommer att utgå 

utifrån följande kriterier:  

 

 

Formell rättssäkerhet Materiell rättssäkerhet 

» Exakt, klar och adekvat rättsregel » Rättstrygghet och stabilitet 

» Lita på rättsregelns innehåll  » Kontinuitet 

» Lika skall behandlas lika » Flexibilitet  

 

 

Det bör understrykas att den formella rättssäkerheten är i högre utsträckning mätbar än den 

materiella rättssäkerheten. Vidare att ha i åtanke är att den formella och materiella 

rättssäkerheten inte är motsatser, utan de kompletterar varandra för att nå en rättssäkerhet som 

är hög.  

 

2.6.2 Exakt, klar och adekvat rättsregel 
Det första kriteriet är en kombination av Peczeniks första faktor och Frändbergs första villkor. 

Kriteriet kommer att användas för att analysera hur lagstiftning bör vara utformad för att 

tillförsäkra enskilda rättssäkerhet. En klar rättsregel resulterar i en hög förutsebarhet, vilket 

innebär att rättsregeln har en viss grad av formell rättssäkerhet.  

 

Med att rättsreglerna är exakta, klara och adekvata menas att deras ordalydelse och innehåll ska 

vara så precisa och tydliga att det inte finns stort tolkningsutrymme. Annorlunda uttryckt, ska 

rättsreglerna inte vara vaga, dunkla, mångtydiga och/eller komplicerade.  
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I första hand kommer den klassiska lagtolkningsprincipen/bokstavstolkningsprincipen att 

användas för att tolka lagtext. Att använda det tillvägagångssättet för att tillämpa lagstiftning är 

att föredra enligt Frändberg för en hög rättssäkerhet. I andra hand kommer även en teleologisk 

tolkning att användas för att utreda huruvida lagstiftningen och rättstillämpningen stämmer 

överens med lagstiftarens intentioner.  

 

Mitt förhållningssätt till lagen och andra rättskällor är densamma som Frändberg. Lagstiftning 

är den enda pålitliga rättssäkerhetsgarantin och ska därmed vara exakt, klar och adekvat för att 

uppnå en hög grad av rättssäkerhet. Praxis kan också bidra till en hög grad av rättssäkerhet i 

den mån den är konsekvent. Det är vanligt att praxis utvecklar mer finslipade och tydliga 

rekvisit/förklaringar än dem som går att utläsa ur lagstiftningen. Detta är ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv till viss del problematiskt eftersom det inte blir lika förutsebart för den 

enskilde. Förarbeten kan användas för att ta reda på syftet med lagstiftningen, men även 

förarbeten behöver tolkas vilket kan leda till obscurum per obscuriora. Dessutom kan förarbeten 

leda till alternativa tolkningar, vilket påverkar förutsebarheten negativt.82 

 

2.6.3 Lita på rättsregelns innehåll  
Detta kriterium är Frändbergs tredje villkor och är användbart för att analysera hur 

lagstiftningen tar form i praktiken genom dess rättstillämpning. Kriteriet tar också sikte på att 

utreda hur bra rättsregelns ordalydelse och innehåll stämmer överens med rättstillämpningen. 

En rättsregel som tillämpas enligt dess ordalydelse och innehåll har en hög förutsebarhet.  

 

2.6.4 Lika skall behandlas lika 
Detta kriterium är taget från Peczeniks andra villkor och har sin grund i likhetsprincipen. 

Kriteriet är användbart för att utreda om det görs en enhetlig rättstillämpning.  

 

För att avgöra vilka fall som är lika och kunna tillämpa likhetsprincipen, är det viktigt att veta 

vilka fakta som ska beaktas och vilka omständigheter som får och inte får läggas till grund för 

ett beslut. På så sätt går det att skilja mellan likheter och olikheter i ett mål. I de fall där det 

rättstillämpande organet kan välja mellan olika alternativ, finns ett krav att de måste vara 

konsekventa i sitt beslutsfattande.83  

 

2.6.5 Rättstrygghet och stabilitet 
Den materiella rättssäkerheten i denna uppsats har sin utgångspunkt i olika mål, värden och 

principer som kommer till uttryck i utlänningslagens förarbeten. Ett sådant mål/värde är 

rättstrygghet och stabilitet, dvs att den enskilde ska ha en trygg rättslig ställning.84 Inom 

rättstryggheten brukar behov- och proportionalitetsprincipen inkluderas.85 Om ett beslut är 

betungande för den enskilde, ska nackdelarna stå i rimligt förhållande ”till den nytta för det 

 
82 Se avsnitt 2.4.1. 
83 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt. Allmän förvaltningsrätt (2018), s. 73.  
84 Prop. 1979/80:96, s. 27. 
85 Jareborg, s. 81.  
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allmänna som åtgärden syftar till och att åtgärden sålunda inte medför större uppoffringar för 

den enskilde än som motiveras av ett starkt allmänt intresse”.86 

 

2.6.6 Kontinuitet  
Ett annat värde är kontinuitet, som innebär att människor ska kunna och våga planera sina liv 

och framtid. Den enskilde ska kunna ha en överblick över sin tillvaro. I praktiken innebär det 

att den enskilde ska kunna hysa tilltro till att det permanenta tillståndet inte återkallas på 

godtyckliga grunder. Detta värde hänger ihop med rättstryggheten, eftersom bristande 

kontinuitet leder till otrygghet.87 

 

2.6.7 Flexibilitet  
Ett viktigt mål med utlänningslagen är att ”lagstiftningens innehåll fortlöpande anpassas till 

ändrade förhållanden i vårt land och i omvärlden”.88 Rättsreglerna ska vara uppdaterade och 

anpassade till de krav som rättsutvecklingen och samhällsutvecklingen ställer, eftersom 

föråldrade rättsregler kan hota rättssäkerheten. Däremot ska föråldrad lagstiftning inte 

moderniseras bara för saken skull, utan det bör finnas legitima skäl bakom en sådan förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Strömberg & Lundell, s. 74.  
87 Jfr Bäckman, Therese. Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med 

funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS (2013), s. 111. 
88 Prop. 1979/80:96, s. 27. 
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3. Gynnande besluts negativa rättskraft 
 

3.1 Inledning 
 

Upprätthållandet av principen om gynnande besluts negativa rättskraft är en av de viktigaste 

rättssäkerhetsgarantierna.89 Frändberg snuddar vid ämnet i sitt tredje villkor när han diskuterar 

rättskraft.90 Detta avsnitt kan därför ses som en förlängning av rättssäkerhetsavsnittet. 

Inledningsvis kommer en redogörelse av principen om gynnande besluts negativa rättskraft. 

Principen är relevant i denna uppsats eftersom ett beslut om permanent uppehållstillstånd är ett 

gynnande beslut och vinner som utgångspunkt negativ rättskraft. Därefter redogörs undantagen 

till principen, bland annat återkallelseförbehåll som är en central del i denna uppsats. Detta är 

viktigt för att både förstå systematiken med 37 § FL och de intressen som gjort att möjligheterna 

att ändra gynnande beslut varit restriktiv. I slutet av avsnittet diskuteras myndigheters 

utredningsansvar, s.k. officialprincipen, eftersom principen har en korrelation med principen 

om gynnande besluts negativa rättskraft. Det övergripande syftet med avsnittet är att sätta 

permanent uppehållstillstånd i ljuset av ett gynnande besluts negativa rättskraft, för att belysa 

hur ingripande ett beslut om återkallelse av permanent uppehållstillstånd kan vara för den 

enskilde. 

 

3.2 Huvudregeln  
 

Inom förvaltningsrätten är huvudregeln att gynnande beslut vinner negativ rättskraft i 

bemärkelsen att de blir orubbliga.91 Dels innebär det att beslut som fattats av en 

beslutsmyndighet inte kan återkallas, dels att beslutet inte får ändras till sitt innehåll till nackdel 

för den enskilde.92 Principen om gynnande besluts negativa rättskraft finns inte uttryckligen i 

lagstiftning, utan har etablerats genom svensk praxis.93  

 

I propositionen till förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, framhålls att ett 

kännetecknande för ett gynnande beslut är att den enskilde begär eller annars har rätt till någon 

form av förmån. Det kan röra sig om ett beviljande av ett sökt tillstånd som till exempel 

bygglov, eller ett ekonomiskt bistånd som exempelvis föräldrapenning. Trots att det är vanligast 

att förmånen är av personlig eller ekonomisk art, är det inte ett krav för att en förmån ska anses 

vara gynnande. Den enda förutsättningen som ska vara uppfylld för att räknas som gynnande 

är att beslutet i grunden är fördelaktigt för den enskilde.94 

 

 
89 Essen m.fl., s. 226. 
90 Se avsnitt 2.4.3.  
91 Jfr 37 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900).  
92 Se SOU 2010:29, s. 564, Strömberg & Lundell, 78.   
93 Se till exempel RÅ 1972 ref. 2 (tjänstetillsättning), RÅ 1972 ref. 47 (löneförmån), RÅ 1975 ref. 58 (bygglov), 

RÅ 1992 ref. 64 (registrering av varumärke), RÅ 1995 ref. 10 (tillstånd att anordna spel), RÅ 1999 ref. 75 

(sjukbidrag), RÅ 2000 ref. 16 (bistånd enligt socialtjänstlagen) och RÅ 2004 ref. 78 (dispens enligt 

djurskyddslagen). 
94 Prop. 2016/17:180, s. 231.  
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I EU-rätten har det utvecklats en liknande princip genom rättspraxis, nämligen principen om 

skydd för berättigade förväntningar. I förarbeten till förvaltningslagen anförs att den 

unionsrättsliga principen är i linje med den svenska principen om gynnande besluts negativa 

rättskraft. Principen är tänkt att skydda individers förväntningar, det vill säga att enskilda bör 

kunna förvänta sig att ett beslut den har fått inte tas tillbaka av beslutsfattaren.95 Syftet med 

principen är att skydda förutsebarheten i förvaltningen.96 Vid tillämpningen av principen har 

EU-domstolen bedömt att enskildes intresse av stabilitet vägt tungt i en intresseavvägning. 

Domstolen gör också bedömningen om hur hårt en ändring i ett beslut skulle slå mot den 

enskilde i varje enskilt fall.97 

 

Till skillnad från gynnande beslut, tillmäts betungande beslut och avslagsbeslut inte negativ 

rättskraft. Betungande beslut kan ändras i både mildrande och skärpande riktning.98 Ett 

avslagsbeslut kan givetvis inte skärpas, men det finns inga hinder för att den beslutande 

myndigheten gör en ny prövning av samma förmån och bifaller framställningen.99 

 

3.2.1 Syftet med gynnande besluts negativa rättskraft   
Varför det är viktigt att principen om gynnande besluts negativa rättskraft upprätthålls 

motiveras av den enskildes trygghet och rättssäkerhet. Människor ska kunna förlita sig på beslut 

från myndigheter för att ha möjlighet att anpassa sig och inrätta sitt handlande efter det.100 Det 

rör sig alltså om en trygghet mot plötsliga förändringar.101 Den enskilde kan ha vidtagit en rad 

åtgärder med anledning av det gynnande beslutet och därför är det lämpligast att sådana beslut 

enbart får återkallas i ett fåtal undantagsfall. En sådan ordning gör det möjligt för den enskilde 

att planera sin tillvaro och situation samt känna trygghet och kontinuitet.102 

 

Den enskildes trygghetsskäl väger så tungt att myndigheten som utgångspunkt inte kan ändra 

eller återkalla beslut som är olämpliga, felaktiga eller olagliga.103 Om en enskild fått ett 

gynnande beslut på grund av myndighetens bristande utredning eller att myndigheten gjort en 

felbedömning eller tolkat lagtext felaktigt, kan inte beslutet ändras. Den enskildes trygghet har 

alltid företräde i situationer där myndigheten gjort en felaktig bedömning av de faktiska 

omständigheterna eller när myndigheter har missförstått lagstiftning.104 Myndigheter ska inte 

kunna ändra sig hur som helst, utan de får stå sitt kast när det uppstår fel och brister i 

 
95 Prop. 2016/17:180, s. 231.  
96 Wenander, Henrik. Skydd för berättigade förväntningar i svensk förvaltningsrätt? : negativ rättskraft, EU-rätt 

och styrning av förvaltningen. Förvaltningsrättslig tidskrift. (2017), s. 641.  
97 Ibid., s. 642.  
98 Se 37 § 2 st. förvaltningslagen och Strömberg & Lundell, s. 79.  
99 Essen, Ulrik von, Bohlin, Alf & Warnling Conradson, Wiweka. Förvaltningsrättens grunder (2020), s. 219. 
100 Warnling-Nerep, Wiweka. Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft: 

Avd. I. Omprövning i allmänhet och rättelse enligt praxis. Förvaltningsrättslig tidskrift (2008), s. 215.  
101 Bull, Thomas. Ny syn på gynnande förvaltningsbesluts rättskraft? Förvaltningsrättslig tidskrift (2000), s. 71. 
102 Essen m.fl., s. 221.  
103 Warnling-Nerep, s. 215.  
104 Essen m.fl., s. 221. 
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utredningen.105 Intressen som talar emot denna ordning är intresset av materiellt korrekta beslut 

och att felaktiga beslut inte får fortsatt giltighet.106 

 

3.3 De fyra undantagen  
 

Från huvudregeln att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, finns det tre stycken undantag 

till när gynnande beslut får ändras till den enskildes nackdel i 37 § 2 st. FL. Ett fjärde undantag 

har också utvecklats i praxis, men är inte lagstadgat. Undantagen är resultatet av en bedömning 

där det ansetts nödvändigt att den enskildes intresse av stabilitet får vika för motstående 

intressen.107 Motstående intressen kan vara viktiga allmänintressen, men det kan också röra sig 

om situationer där det inte anses rimligt att den enskilde ska kunna hävda några berättigade 

förväntningar.108 Bestämmelsen är utformad som en fakultativ regel, vilket innebär att 

beslutande myndigheter inte har en skyldighet att ändra gynnande beslut. I en del situationer, 

till exempel vid tvingande säkerhetsskäl, hade det dock varit olämpligt av myndigheterna att 

inte använda den möjligheten.109 

 

Det första undantaget är när det finns ett förbehåll om ändring, s.k. återkallelseförbehåll, 

antingen i själva beslutet eller i den lagtext som beslutet grundats på.110 Till exempel finns det 

oftast ett återkallelseförbehåll i beslut om LSS medan vid återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd finns återkallelseförbehållet direkt i lagstiftningen (7 kap. 7 § UtlL). Trots att 

ett återkallelseförbehåll framgår i lagtext, bör en upplysning om lagstiftningen och dess innehåll 

tas med i beslutet av tydlighetsskäl.111 

 

Det andra undantaget är när en ändring anses påkallad av tvingande säkerhetsskäl.112 För att ett 

gynnande beslut ska få ändras med detta undantag måste det röra sig om ganska allvarliga 

risker.113 Det ska exempelvis föreligga en trafikfara, hälsofara eller brandfara.114 Undantaget 

motiveras av viktiga allmänna intressen, både för att skydda människor och djurs liv och hälsa, 

men också för att skydda egendom.115 

 

Det tredje undantaget är när den enskilde fått ett gynnande beslut genom oriktiga eller 

vilseledande uppgifter.116 Det kan både röra sig om att den enskilde aktivt lämnar oriktiga och 

vilseledande uppgifter, såsom förfalskade handlingar, eller passivt genom att underhålla 

 
105 Bull, Thomas. Färdtjänst för evigt? : om rättskraft och retroaktivitet i förvaltningsrätten. Förvaltningsrättslig 

tidskrift (1999), s. 122.  
106 Warnling-Nerep, s. 215.  
107 Prop. 2016/17:180, s. 231.  
108 Ibid., s. 232.  
109 Essen m.fl., s. 221.   
110 37 § 2 st. 1 p. FL. 
111 Prop. 2016/17:180, s. 232.  
112 37 § 2 st. 2 p. FL. 
113 Essen m.fl., s. 222.  
114 Strömberg & Lundell, s. 79.  
115 Prop. 2016/17:180, s. 232.  
116 37 § 2 st. 3 p. FL. 
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relevant fakta.117 För att undantaget ska utnyttjas måste det finnas ett samband mellan det 

felaktiga beslutet och den enskildes agerande. Bara det faktum att den enskilde lämnat en 

felaktig uppgift är alltså inte tillräckligt för att ändra ett beslut. Undantaget motiveras av att 

”den enskildes förväntningar om att beslutet ska stå sig under sådana förhållanden inte kan 

anses berättigade”. Ett återkallelseförbehåll motiveras på samma sätt.118  

 

Förutom dessa tre lagstadgade undantagen, har det i praxis utvecklats ett fjärde undantag som 

tillåter en ändring av ett gynnande beslut vid väsentligt ändrade förhållanden. I RÅ 2000 ref. 

16 rörde det sig om ett beslut om fortlöpande socialt bistånd, dvs det var inte tidsbegränsat och 

hade inte ett förbehåll om ändring. Biståndsbehovet för den enskilde hade väsentligt förändrats, 

vilket föranledde en omprövning. Högsta förvaltningsdomstolen poängterade dock att ”det kan 

dock inte komma i fråga att låta ändringar av andra förhållanden än sådana som kunnat beaktas 

vid det ursprungliga ställningstagandet få föranleda en omprövning”.119 

 

3.3.1 Rättssäkerhetskrav på återkallelseförbehåll 
I propositionen till förvaltningslagen diskuteras hur precisera återkallelseförbehåll i lagtext bör 

vara för att uppfylla rättssäkerhetens krav:  

 

För att uppfylla kravet på legalitet måste ett förbehåll vara utformat och avgränsat 

på ett sätt som även i övrigt uppfyller rimliga krav på förutsebarhet. Ett beslut om 

återkallelse av en beviljad förmån, liksom andra åtgärder som innebär ett 

ingripande mot den enskilde, måste också alltid vara i överstämmelse med 

principerna om objektivitet och proportionalitet.120 

 

Det som beskrivs inledningsvis är en formell rättssäkerhet med kravet att förbehåll måste vara 

utformat och avgränsat för att uppfylla rimliga krav på förutsebarhet och legalitetsprincipen. 

Det beskrivs också en materiell rättssäkerhet, eftersom förbehållet inte får strida mot vare sig 

objektivitets- eller proportionalitetsprincipen.  

 

3.3.2 Problematiken med allmänt hållna återkallelseförbehåll 
Therese Bäckman har varit kritisk till allmänt hållna återkallelseförbehåll, i synnerhet inom SoL 

och LSS. Inom de nämnda rättsområdena förses besluten med ett återkallelseförbehåll som är 

allmänt hållna. Bäckman menar att allmänt hållna återkallelseförbehåll har låg förutsebarhet 

och att likabehandlingskravet kan vara svårt att uppfylla. Därutöver finns en risk för godtyckliga 

bedömningar och godtycklig användning av återkallelseförbehåll.121 Bäckman uttrycker att 

”användningen av allmänt hållna återkallelseförbehåll leder till ett skiftande upprätthållande av 

principen om gynnande besluts negativa rättskraft och minskar principens möjligheter att 

 
117 Essen m.fl., s. 222. 
118 Prop. 2016/17:180, s. 233.  
119 Se RÅ 2000 ref. 16.  
120 Prop. 2016/17:180, s. 233. 
121 Bäckman, Therese. Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med 

funktionsnedsättning? Förvaltningsrättslig tidskrift (2018), s. 485 och 491.  
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fungera som en garanti för den enskildes rättssäkerhet”.122 Bäckman anser att det därmed finns 

ett behov av en begränsning eller en mer specifik reglering inom SoL och LSS när undantag 

görs från principen med hjälp av ett återkallelseförbehåll.123  

 

När det rör sig om rättigheter, såsom rätten till bistånd enligt SoL och rätten till stöd och service 

enligt LSS, är trygghetsaspekten väsentlig.124 Bäckman beskriver en intresseavvägning ”mellan 

individens intresse av social trygghet och fortsatt tillgång till en rättighet och det allmännas 

intresse av att kunna ändra eller återkalla beslut som är förknippade med relativt höga 

kostnader”.125 

 

3.4 Myndigheters utredningsansvar  
 

En allmän princip inom förvaltningsrätten och förvaltningsprocessrätten är den s.k. 

officialprincipen. Principen innebär att både domstolar och myndigheter har det yttersta 

ansvaret för att ett ärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Myndigheters 

utredningsansvar blev lagreglerad först i 2017 års förvaltningslag i 23 § FL. 

Förvaltningsmyndigheter har dock haft ett utredningsansvar långt innan principen blev en 

uttrycklig bestämmelse i förvaltningslagen. Dessförinnan har officialprincipen för 

förvaltningsdomstolar, som uttrycks i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), tillämpats 

analogt. Praxis konstaterade att bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen omfattar såväl 

förvaltningsdomare som handläggningen av ärenden hos myndigheterna. Att principen togs in 

i förvaltningslagen var därmed bara ett sätt att kodifiera praxis på området.126  

 

Det huvudsakliga syftet med myndigheters utredningsansvar är att deras beslut ska bli så 

korrekta som möjligt. Myndigheter ska fullfölja sitt utredningsansvar i syfte att fatta materiellt 

riktiga beslut.127 Tanken är att den noggranna utredningen i första instansen i förlängningen ska 

begränsa antalet överklaganden.128 

 

I förarbeten till 2017 års förvaltningslag anges att de skäl som motiverar 

förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar ”gör sig gällande med ännu större styrka då det är 

fråga om att i första instans utreda ett ärende hos en förvaltningsmyndighet”.129 

Officialprincipen i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen har medvetet fått en enhetlig 

utformning. Det gör att vägledning för myndighetens utredningsansvar går att finna i praxis 

som rör tillämpningen av officialprincipen i förvaltningsprocesslagen.130 

 

 

 
122 Ibid., s. 486.  
123 Ibid.  
124 Ibid., s. 485. 
125 Ibid.  
126 Se prop. 2016/17:180, s. 148 och RÅ 2006 ref. 15.  
127 Prop. 2016/17:180, s. 149.  
128 SOU 2010:29, s. 398.  
129 Prop. 2016/17:180, s. 148.  
130 Ibid., s. 149.  
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8 § förvaltningsprocesslagen 23 § förvaltningslagen 

Rätten ska se till att målet blir så utrett som 

dess beskaffenhet kräver. 

En myndighet ska se till att ett ärende blir 

utrett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver. 

 

 

Av bestämmelsernas ordalydelse går det att utläsa att ett ärende ska bli utrett med hänsyn till 

dess beskaffenhet. Hur långt utredningsansvaret sträcker sig varierar med andra ord beroende 

på vilket ärende det rör sig om.131 Att myndigheter fullföljer sitt utredningsansvar är särskilt 

viktigt när det rör sig om ärenden som är ett ingrepp från det allmännas sida i enskildas 

rättigheter.132 En myndighet behöver däremot inte vara lika aktiv i ett ärende som rör sig om en 

förmån av det allmänna. Vid begäran om en förmån är det den enskilde som ska visa att rätt 

förutsättningar för ett gynnande beslut är uppfyllda och komma in med underlag.133  

 

Återkallelse av permanent uppehållstillstånd är ett ingrepp från det allmännas sida och därför 

är det särskilt viktigt att officialprincipen följs. Det ställs höga krav på att Migrationsverket gör 

en fullständig och ordentlig utredning för att säkerställa att samtliga förutsättningar är uppfyllda 

vid återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd. Migrationsverkets utredningsansvar i 

ärenden om återkallelse av permanent uppehållstillstånd diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

 

Om möjligheten att ändra gynnande beslut inte varit restriktiv, skulle ordningen vara att 

myndigheter kan ändra beslut så fort de finner att beslutet på något sätt blivit fel. Samtliga 

myndighetsbeslut skulle med andra ord vara preliminära. Officialprincipen skulle i 

förlängningen urholkas, eftersom en otillräcklig eller bristande utredning inte blir ett hinder för 

att ändra ett beslut i efterhand.134 Att principen om gynnande besluts negativa rättskraft ges 

företräde i de flesta situationer stärker officialprincipen. Den tvingar myndigheter att vara extra 

noggranna när de fattar ett gynnande beslut.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 SOU 2010:29, s. 400.  
132 RÅ 1999 ref. 76.  
133 SOU 2010:29, s. 416.  
134 Essen m.fl., s. 226.  
135 Bull (2000), s. 71.  
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4. Reglering av permanent uppehållstillstånd 
 

4.1 Inledning 
 

I följande avsnitt ges en allmän introduktion till återkallelse av permanent uppehållstillstånd. 

Inledningsvis förklaras vad som är permanent respektive tillfälligt uppehållstillstånd och 

skillnaderna mellan dem. Därefter ges en övergripande beskrivning på vilka grunder som kan 

föranleda att ett uppehållstillstånd återkallas. En djupdykning görs sedan i den återkallelsegrund 

(7 kap. 7 § UtlL) som är huvudämnet i föreliggande uppsats. Först introduceras en kort historisk 

återblick, från införandet av lagstiftningen fram till hur det ser ut idag. Syftet är att visa 

förändringen av rättsregeln över tid. Sedan görs en genomgång av förarbeten till lagstiftningen 

för att förstå dess syfte och lagstiftarens intentioner.  

 

4.2 Vad är uppehållstillstånd?  
 
Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd för utlänningar att resa in och vistas i Sverige och beviljas 

i regel av Migrationsverket.136 Det finns både ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ett 

permanent uppehållstillstånd. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär en begränsning att 

resa in och vistas i Sverige under en viss tid medan ett permanent uppehållstillstånd är ett 

tillstånd utan tidsbegränsning.137 Den 20 juli 2021 blev huvudregeln att uppehållstillstånden ska 

vara tidsbegränsade och att permanent uppehållstillstånd bara kan beviljas om vissa särskilda 

krav är uppfyllda.138 Bestämmelserna för vilka som kvalificeras för ett permanent respektive 

tidsbegränsat uppehållstillstånd anges i relation till respektive grund och i 5 kap. 10-15 d §§ 

UtlL.139 

 

4.2.1 Utlänningslagen och svenskt medborgarskap 
Utlänningslagen är den lagstiftning som har bestämmelser om bland annat uppehållstillstånd. 

Bestämmelserna i utlänningslagen träffar i princip enbart utlänningar. Utlänningar är en 

benämning som används flitigt i utlänningslagen och syftar på människor som inte är 

medborgare i Sverige. Människor med svenskt medborgarskap får fritt resa in och ut ur Sverige 

och kan inte tvingas ut ur Sverige.140 Svenskt medborgarskap ska inte förknippas med 

permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas, medan en 

medborgare som varit bosatt i Sverige inte kan fråntas sitt svenska medborgarskap eftersom det 

är en absolut rättighet.141 

 

 
136 5 kap. 20 § UtlL. Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av Regeringskansliet.  
137 2 kap. 4 § UtlL.  
138 SOU 2020:54, s. 193 f. och prop. 2020/21:191, s. 54 ff. 
139 Lerwall, Lotta. Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt (2021), s. 30. 
140 Cegrell Karlander, Isa. Officialprincipen i migrationsprocessen: Domstolens utredningsansvar (2021), s. 125. 
141 Se 2 kap. 7 § 2 st. regeringsformen (1974:152). 
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4.2.1.1 Är utlänningslagen en ramlagstiftning?  

Utlänningslagen kan i vissa delar anses vara en ramlag och utfyllande bestämmelser finns i 

utlänningsförordningen.142 Utlänningslagen är dock inte en typisk ramlag som bygger på 

måluppfyllelse och helhetssyn. I förarbeten beskrivs det att ”utlänningslagen har karaktär av 

ramlag”.143 Att den har karaktär av ramlag innebär att lagen innehåller ett vagt språkbruk och 

relativa begrepp. Det innebär att ett brett utrymme ges till domstolar att tolka hur lagen ska 

tillämpas.144 

 

4.2.2 Permanent uppehållstillstånd  
Permanent uppehållstillstånd ska som utgångspunkt ges till den som beviljats ställning som 

varaktigt bosatt i Sverige.145 Med det avses att den sökande under de fem senaste åren vistats 

lagligen i Sverige utan avbrott.146 Ett permanent uppehållstillstånd får också beviljas en 

utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för 

arbete eller för utbildning på forskarnivå.147 

 

Särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd är att utlänningen kan försörja sig 

själv och ”det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att 

ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas”.148 Det finns därmed ett försörjningskrav och ett 

vandelskrav som måste vara uppfyllt. Vad som avses med försörjningskravet och inkomsternas 

nivå meddelas genom föreskrifter.149 För att bedöma om vandelskravet är uppfyllt ska en 

samlad bedömning göras, men exempel som väcker tveksamheter om ett permanent 

uppehållstillstånd ska beviljas är vid mindre allvarlig brottslighet i kombination med allvarlig 

misskötsamhet.150 Dessa särskilda krav gäller dock inte om utlänningen är ett barn, vissa 

kategorier av äldre personer och om det finns särskilda skäl.151  

 

4.3 Återkallelse av uppehållstillstånd 
 
Migrationsverket kan återkalla både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd. 

Uppehållstillståndet kan återkallas av flera skäl och dessa grunder finns angivna i 7 kap. UtlL. 

En vanlig grund till att uppehållstillståndet återkallas är att utlänning medvetet lämnat oriktiga 

uppgifter som har lett till att uppehållstillståndet beviljats eller medvetet har förtigit 

omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet.152 Om utlänningen däremot vistats 

 
142 SOU 1988:1, s. 67 och prop. 1983/84:144, s. 10.  
143 Prop. 1983/84:144, s. 10. 
144 Rosén, Annika. Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige (2010), s. 41. 
145 5 kap. 2 b § UtlL.  
146 5 a kap. 1 § UtlL.  
147 5 kap. 5 § UtlL.  
148 5 kap. 7 § UtlL.  
149 Se utlänningsförordningen. 
150 Prop. 2020/21:191, s. 169.  
151 5 kap. 8 § UtlL.  
152 7 kap. 1 § 1 st. UtlL.  
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i Sverige i mer än fyra år med uppehållstillstånd får uppehållstillståndet endast återkallas om 

det finns synnerliga skäl för det.153 

 

Ett uppehållstillstånd kan också återkallas om utlänningen utan arbetstillstånd bedriver 

verksamhet som kräver ett tillstånd eller det kan antas att utlänningen kommer att bedriva 

sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet.154 Vid en bedömning om 

uppehållstillståndet bör återkallas enligt ovanstående grunder ska ”hänsyn tas till den 

anknytning som utlänningen har till Sverige och till om andra skäl talar mot att tillståndet 

återkallas”.155 

 

Ett uppehållstillstånd kan också återkallas om utlänningen dömts för ett brott, är skäligen 

misstänkt för att ha begått ett grovt brott eller om det finns starka skäl som tyder på att 

utlänningen avser att begå ett sådant brott.156 Det ska röra sig om allvarlig brottslighet för att 

det ska bli aktuellt att återkalla uppehållstillståndet.157 

 

4.3.1 Återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 

§ UtlL 
Återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd för en utlänning som inte längre är bosatt i 

Sverige regleras i 7 kap. 7 § UtlL. I bestämmelsens första mening anges huvudregeln: 

 

Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som inte längre 

är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § första meningen UtlL).158  

 

Bestämmelsens ordalydelse har funnits med i tidigare utlänningslagar och har genom åren 

haft små modifieringar. Regeln som vi känner till den idag infördes i samband med 1980 års 

reform under 17 § ÄUtlL. Dock fanns en variant av rättsregeln redan i 1954 års utlänningslag 

som senare blev ersatt av 17 § ÄUtlL. När 1989 års utlänningslag ersatte 1980 års lag fick 

bestämmelsen följa med, men flyttades till 2 kap. 12 § ÄUtlL.  

 

10 § ÄUtlL (1954:193) 17 § ÄUtlL (1980:376) 2 kap. 12 § ÄUtlL (1989:529) 

Bosättningstillstånd må 

meddelas utlänning, som är 

fast bosatt i riket; upphör 

hans bosättning här, må 

tillståndet återkallas.159 

Ett permanent 

uppehållstillstånd skall 

återkallas om utlänningens 

bosättning här i riket 

upphör.160 

Ett permanent 

uppehållstillstånd skall 

återkallas om utlänningens 

bosättning i Sverige upphör.161 

 

 
153 7 kap. 1 § 3 st. UtlL.  
154 7 kap. 3 § UtlL.  
155 7 kap. 4 § UtlL.  
156 7 kap. 6 § UtlL.  
157 Prop. 2001/02:182, s. 31.  
158 Nuvarande utlänningslag (2005:716).  
159 Äldre utlänningslag (1954:193). 
160 Äldre utlänningslag (1980:376). 
161 Äldre utlänningslag (1989:529).  
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När den nuvarande utlänningslagen ersatte 1989 års lag fick bestämmelsen en annan 

formulering och flyttades till 7 kap. 7 § UtlL, men ändrades inte i sak. Bestämmelsen i 

utlänningslagens nuvarande lagstiftning har alltså i princip haft samma lydelse sedan början av 

1950-talet. Fram till 2006 har bestämmelsen inte haft någon undantagsregel. Undantaget från 

2006 innebar att Migrationsverket inte fick återkalla det permanenta uppehållstillståndet för 

flyktingar och skyddsbehövande i övrigt, förrän två år förflutit sedan deras bosättning upphört 

i Sverige. Den 1 juli 2014 ersattes det undantaget i bestämmelsens andra mening: 

 

Om utlänningen anmält till Migrationsverket att han eller hon vill ha 

uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör, får uppehållstillståndet 

dock återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att bosättningen här i 

landet upphörde (7 kap. 7 § andra meningen UtlL).   

 

Undantagsregeln innebär att alla utlänningar kan behålla sitt permanenta uppehållstillstånd 

trots att de inte längre bor kvar i Sverige, förutsatt att de i förhand anmäler flytten till 

Migrationsverket. Utlänningen har två år på sig att flytta tillbaka till Sverige innan 

Migrationsverket kan återkalla det permanenta uppehållstillståndet.  

 

I 23 a § utlänningsförordning (2006:07) anges att anmälan för att bibehålla det permanenta 

uppehållstillståndet ska lämnas in till Migrationsverket senast en vecka före utresan från 

Sverige. I anmälan ska det finnas uppgift om utresedagen.  

 

Ett beslut om återkallelse av permanent uppehållstillstånd kan vara förenat med ett beslut om 

utvisning om utlänningen uppehåller sig i Sverige. Detta eftersom utlänningen i och med 

återkallelsen saknar tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i Sverige.162 

 

4.3.2 Förarbeten till 7 kap. 7 § första meningen UtlL  
Syftet med 1980 års reform var att ge utlänningar rättsliga garantier mot en godtycklig 

behandling och tillförsäkra dem en trygg rättslig ställning. En reform var nödvändig för att 

anpassa lagstiftningen till ändrade förhållanden i Sverige och omvärlden.163 Den äldre 

utlänningslagen kom till år 1954 och den ansågs vara både ”svåröverskådlig och svårläst”. Att 

just utlänningslagen ska vara lättöverskådlig och enkel att läsa ansågs vara viktigt, eftersom det 

är ”en central lagstiftning som reglerar ett stort antal enskilda människors fundamentala 

rättigheter”. Därmed omarbetades lagstiftningens språk och disposition i 1980 års reform.164 

 

I proposition 1979/80:96 anförs att det permanenta uppehållstillståndet ska återkallas när 

bosättningen upphört i Sverige och att det därmed inte finns utrymme för en diskretionär 

prövning. Bestämmelsen innebär dock inte att Migrationsverket ska aktivt efterforska om 

människor med permanent uppehållstillstånd bor kvar i Sverige. Migrationsverket ska enbart 

 
162 8 kap. 6 § UtlL.  
163 Prop. 1979/80:96, s. 27.  
164 Ibid., s. 87.  
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agera när de ”i andra sammanhang får kännedom om att utlänningens bosättning har 

upphört”.165 Exempel som ges på hur Migrationsverket ska få kännedom är genom 

folkbokföringsregistret. När Migrationsverket får den kännedomen ska det utredas om 

bosättningen har upphört i en undersökning. I proposition 1983/84:144 betonas vikten av att 

det görs en noggrann undersökning, eftersom en permanent uppehållstid inte ska ”felaktigt 

återkallas på grund av att utlänningar har nödgats kvarstanna längre tid vid ett besök i 

hemlandet”.166  

 

I SOU 1983:29 kom utredningen fram till att huvudregeln inte bör ändras, men det var tydligt 

att andra ”åtgärder bör vidtas i syfte att stärka rättssäkerheten vid återkallelse”. Dessa åtgärder 

är bland annat att utlänningen får utförlig information i samband med beviljandet av det 

permanenta uppehållstillståndet. Utlänningen bör bland annat informeras om vad det 

permanenta uppehållstillståndet innebär och i vilka situationer det kan återkallas.167 Att 

utlänningar blir informerade om detta är viktigt för att undvika att det sker missuppfattningar.168 

 

Det faktum att bosättningen i Sverige upphör ska föranleda ett återkallande av det permanenta 

uppehållstillståndet. Det uttrycks i proposition 1983/84:144 att det inte finns någon anledning 

som kan motivera att det permanenta uppehållstillståndet inte återkallas när utlänningen väljer 

att återflytta till hemlandet. Inte ens om det rör sig om en återflytt för att se om det är möjligt 

med en återanpassning i hemlandet. Inte heller utgör det ett skäl för att behålla det permanenta 

uppehållstillståndet om en utlänning bott legalt i Sverige i tio år.169 Att en utlänning som bott i 

Sverige i tio år ska få behålla sitt permanenta uppehållstillstånd när bosättningen upphört 

”strider vidare mot den internationellt vedertagna principen att bara det egna landets 

medborgare har en ovillkorlig rätt till bosättning i landet”.170 

 

I förarbetet anförs att en sådan ordning skulle ge långtgående konsekvenser och att det finns en 

risk att det ger brottslingar en fristad. Dessutom skulle det ”väcka anstöt hos många” om en 

utlänning som till exempel varit bosatt i Sverige från 10 till 20 års ålder och sedan väljer att 

återvandra till Sverige för att leva som pensionär efter att ha bott i ett annat land i 30-40 år.171 

Det lyfts upp en problematik om att utlänningar uppger att bosättningen i Sverige inte upphört 

i syfte att förhindra en återkallelse, s.k. skenbosättning.172 Detta för att de inte ska bli av med 

de förmåner som följer med det permanenta uppehållstillståndet, till exempel bidrag av olika 

slag.173 

 

 
165 Ibid., s. 117.  
166 Prop. 1983/84:144, s. 89.  
167 SOU 1983:29, s. 173.  
168 Prop. 1983/84:144, s. 89. 
169 Ibid., s. 88.  
170 Ibid., s. 188.  
171 Ibid.  
172 Ibid., s. 89.  
173 Ibid., s. 189.  



 38 

4.3.3 Förarbeten till 7 kap. 7 § andra meningen UtlL 
I proposition 2013/14:213 föreslogs undantagsregeln som trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet 

med förslaget var att ”underlätta personers ökade rörlighet till och från Sverige och främja 

rörlighetens positiva inverkan på utveckling”.174 Redan 2009 fick en kommitté i uppdrag att 

utreda och lägga fram förslag som skulle underlätta för utlänningar att röra sig mellan Sverige 

och sitt ursprungsland. Bland kommitténs uppdrag var att utreda vilka förutsättningar som finns 

för cirkulär migration till och från Sverige.175 Kommittén redovisade delbetänkandet i SOU 

2010:40 och slutbetänkandet i SOU 2011:28.176 

 

Den nuvarande lydelsen i 7 kap. 7 § andra meningen UtlL ersatte en äldre lydelse som trädde i 

kraft 2006. Den äldre lydelsen infördes bland annat för att bestämmelsens huvudregel saknade 

en diskretionär prövning vilket föranledde problem. Särskilt för politiska flyktingar eftersom 

en del återvände till sina instabila hemlandsregimer.177 Lagstiftningen gjorde det möjligt för 

flyktingar eller annan skyddsbehövande att bosätta sig i ett annat land i två år utan att det 

permanenta uppehållstillståndet återkallades. Om försöket till bosättning i ursprungslandet 

misslyckades, kunde de återvända tillbaka till Sverige. På så sätt var rättsregeln en 

skyddsmekanism för utlänningar med flyktingstatus som ville försöka återvända till sitt 

hemland efter att situationen där förbättrats. Utan en sådan rättsregel dvs med vetenskapen om 

att det permanenta uppehållstillståndet kan återkallas, kan människor hindrats från att våga ta 

den risk som ett återvändande kan leda till.178  

 

Remissinstanserna var dock kritik till lagstiftningen och ansåg att den var alldeles för snäv.179 

Förutom att den enbart gällde flyktingar eller annan skyddsbehövande, krävdes det att 

utlänningarna hade återvänt till ett land där de tidigare hade varit bosatta. Därutöver fick 

utlänningens skäl till att återvända till sitt ursprungsland enbart vara för att de politiska 

förhållandena i landet hade ändrats.180 

 

Äldre lydelse  Nuvarande lydelse  

För en utlänning som har vistats här som 

flykting eller annan skyddsbehövande får 

dock uppehållstillståndet återkallas tidigast 

när två år har förflutit efter det att 

bosättningen här i landet upphörde, om 

utlänningen har återvänt till ett land där han 

eller hon tidigare har varit bosatt därför att de 

politiska förhållandena i landet har ändrats. 

 

Om utlänningen anmält till 

Migrationsverket att han eller hon vill ha 

uppehållstillståndet kvar trots att 

bosättningen upphör, får 

uppehållstillståndet dock återkallas tidigast 

när två år har förflutit efter det att 

bosättningen här i landet upphörde.181 

 
174 Prop. 2013/14:213, s. 1.  
175 Se avsnitt 4.3.3.1.  
176 Ibid., s. 11.  
177 Prop. 1983/84:144, s. 190.  
178 Prop. 2004/05:170, s. 204.  
179 Ibid., s. 203.  
180 Ibid., s. 288.  
181 7 kap. 7 § andra meningen UtlL.  
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Den nuvarande lydelsen gäller inte endast flyktingar och skyddsbehövande i övrigt, utan den 

omfattar samtliga utlänningar med permanent uppehållstillstånd. Anledningen till att den äldre 

lydelsen slopades var för att den ordningen inte var flexibel och ”kunde fungera som en 

inlåsningseffekt för en del utlänningar”. De utlänningar som inte hade flyktingstatus, hade inte 

förmånen att bosätta sig i ett annat land i två år utan att uppehållstillståndet återkallades. 

Utlänningar utan flyktingstatus gick enbart efter huvudregeln som innebar begränsad rörlighet. 

I förarbeten framhålls att det finns skäl att möjliggöra ökad rörlighet för människor som har 

permanent uppehållstånd, men inte kan eller inte strävar efter att få svenskt medborgarskap. Ett 

skäl som lyftes upp är att människor numera ”har anknytning till mer än ett land och att boendet 

växlar mellan dessa länder”. Ett annat skäl var att regeringen ville ”undanröja onödiga hinder 

för ökad rörlighet”.182 

 

Mot den bakgrunden ansågs det finnas ett behov att i större utsträckning frångå huvudregeln 

och ”för en tid underlåta att återkalla tillståndet trots att bosättningen i Sverige enligt gängse 

bedömning har upphört”. Den äldre lydelsen – som var en särregel för flyktingar och andra 

skyddsbehövande – ersattes av en generell undantagsregel som gäller oavsett vilken grund som 

det permanenta uppehållstillståndet beviljats. Kravet på att utlänningen måste återvända till sitt 

ursprungsland för att de politiska förhållandena i landet har ändrats följde inte med den 

nuvarande lydelsen. Med den nuvarande lydelsens täcks syftet med den äldre lydelsen, och även 

syftet att underlätta en ökad rörlighet.183  

 

En distinkt skillnad mellan den äldre och den nuvarande lydelsen är att det i den sistnämnda 

finns ett krav att anmäla till Migrationsverket att bosättningen upphört, för att tillgodogöra sig 

bosättning utomlands i två år. I den äldre lydelsen skedde det ex officio, dvs utan krav på att i 

förväg anmäla det till Migrationsverket. Anledningen till att kravet på anmälan lades in i den 

nuvarande bestämmelsen är för att urskilja de som önskar att behålla det permanenta 

uppehållstillståndet från de som inte vill det när bosättningen i Sverige har upphört.184 

 

En fördel med nuvarande lagstiftning är också att den kan fungera som ett sätt att minska antalet 

skenbosättningar. I SOU 1983:29 har det framhållits att det funnits praktiska problem med 

lagstiftningens huvudregel och att det är många som underlåtit att anmäla sin flytt till 

Skatteverket. Det framhålls två förklaringar till varför det är på detta sätt. Antingen beror det 

på bristande kunskap om lagstiftningen eller att utlänningar avsiktligt underlåter att anmäla sin 

flytt för att ge sken av att de bor i Sverige i syfte att undvika att det permanenta 

uppehållstillståndet återkallas. Undantagsregeln i 7 kap. 7 § andra meningen UtlL gör det 

möjligt för utlänningar att behålla sitt permanenta uppehållstillstånd och bosätta sig utomlands 

i två år. Därmed finns det ingen poäng i att ge sken av en bosättning i Sverige, åtminstone om 

tanken är att bo utomlands inom undantagets giltighetstid.185 

 

 
182 Prop. 2013/14:213, s. 19.  
183 Ibid., s. 20.  
184 Ibid.  
185 SOU 1983:29, s. 174.  
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4.3.3.1 Cirkulär migration 

Införandet av den nuvarande lydelsen hade som syfte att underlätta människors ökade rörlighet 

och främja rörlighetens positiva utvecklingseffekter. Cirkulär migration är en term för att 

beskriva människors rörelse mellan länder som kan bidra positivt till utvecklingen för 

ursprungslandet och destinationslandet, men även för den enskilde utlänningen.186 Därför 

framhålls det i förarbeten att lagstiftningen bör underlätta rörlighet och motverka 

inlåsningseffekter. I förarbeten anges det att ”den framtida svenska migrationspolitiken ska vara 

anpassad till, och dra fördelar av, en värld som präglas av ökad rörlighet över gränserna”.187 

 

Cirkulär migration går till på så sätt att människor migrerar lagligt upprepade gånger mellan 

två eller flera länder. I detta sammanhang väljer utlänningar som migrerat att återvända till sina 

ursprungsländer efter ett tag, för att sedan migrera igen. Dessa återkommande förflyttningar  

mellan länder kan vara både tillfälliga och långvariga.188 

 

Cirkulärmigranter brukar delas in i fyra olika kategorier som är baserad på ”förväntad 

vistelselängd och grad av etablering i destinations- respektive ursprungslandet”. Den första 

gruppen är migranter som varit etablerade i destinationslandet under en lång tid, men väljer att 

återvända till ursprungslandet för gott. Den andra gruppen etablerar sig också i 

destinationslandet under en lång tid, men återvänder inte till ursprungslandet permanent utan 

besöker landet tillfälligt med jämna mellanrum. Den tredje gruppen vistas i destinationslandet 

en kortare period och återvänder sedan till sitt ursprungsland permanent. Den fjärde gruppen 

vistas också i destinationslandet en kortare period, men återvänder till sitt ursprungsland 

temporärt och har för avsikt att migrera igen.189 

 

Som tidigare nämnts kan ursprungslandet, destinationslandet och migranten själv gynnas av 

cirkulär migration. Migranten förbättrar sina levnadsvillkor, både för sig själv och sin familj, 

och breddar sin kompetens och erfarenhet. Destinationslandet får en tillökning av erfarenhet 

och kompetens samt arbetskraft i branscher som annars hade varit svåra att fylla. En annan 

fördel är att migranter för med sig ”erfarenheter och värderingar från sitt ursprungsland som 

bidrar till mångfald och gör destinationsländerna rikare”.190 Ursprungslandet gynnas av cirkulär 

migration när migranterna skickar pengar till kvarvarande familjemedlemmar, s.k. remittering. 

Förutom att familjen får en ekonomisk trygghet, kan efterfrågan på banktjänster utveckla bank- 

och finansmarknaden i ursprungslandet.191 Dessutom bidrar migranten till att bilda broar mellan 

ursprungslandet och destinationslandet och ”utgöra kontaktytor för handel, investeringar och 

andra kontakter mellan länderna”. Länderna vinner på detta genom ökade investeringar och nya 

arbetstillfällen.192 

 

 

 
186 Prop. 2013/14:213, s. 17.  
187 Ibid., s. 18.  
188 Prop. 2013/14:213, s. 17. 
189 SOU 2010:40, s. 64.  
190 SOU 2011:28, s. 68.  
191 Prop. 2013/14:213, s. 17.  
192 SOU 2011:28, s. 69.  
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5. Bosättningsbegreppet   
 

5.1 Inledning  
 

Mot bakgrund av förarbeten och lagstiftning, blir det uppenbart att det enda kravet för att 

återkalla ett permanent uppehållstillstånd är att bosättningen upphört. Bosättningsbegreppet är 

därmed kärnan i bedömningen och avgör när ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas. 

Trots det saknar bosättningsbegreppet en legaldefinition i utlänningslagen och ingen 

vägledning finns att hämta i förarbetsuttalanden. I följande avsnitt görs därför en djupdykning 

i rättspraxis i syfte att förstå hur bosättningsbegreppet ska tillämpas. Innan genomgången av 

rättspraxis, kommer en utblick att göras i andra författningar som också har ett 

bosättningsbegrepp. Till skillnad från utlänningslagen, har lagstiftaren i de andra 

författningarna tydligt redogjort för hur bosättningsbegreppet ska tillämpas och motivet bakom 

dess innebörd. Syftet med att göra denna utblick är att visa att bosättningsbegreppet kan ha 

olika innebörd beroende på författningens funktion. Detta kan också hjälpa till att förstå varför 

utlänningslagens bosättningsbegrepp fått sin innebörd.  

 

5.2 Bosättningsbegreppet i andra författningar 
 

Bosättningsbegreppet är inte unikt för utlänningslagen utan finns också i bl.a. följande 

författningar:  

 

• 3 § folkbokföringslagen (1991:481) 

• 5 kap. 2-3 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) 

• 3 kap. 3 § och 7 § inkomstskattelag (1999:1229) 

 

I folkbokföringslagen är bosättning att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller dygnsvila i 

Sverige under minst ett år, den s.k. dygnsviloprincipen. Inom socialförsäkringen används i 

princip samma bosättningsbegrepp.193 Tidigare uppställdes också ett intentionsvillkor i 

socialförsäkringens föreskrifter.194 Utöver dygnsviloprincipen, kunde en person som kommer 

till Sverige anses vara bosatt i landet när det fanns en avsikt att vistas i landet stadigvarande.195 

Detta ansågs inte som någon säker metod eftersom ”bedömningen av någons faktiska avsikt 

blir i praktiken emellertid ofta osäker”.196 I äldre förarbeten till socialförsäkringsbalken uttalas 

vikten av att bosättningsbegreppet är troget till den vedertagna definitionen: 

 

För att uppnå ett regelsystem som är lätt att tillämpa bör utgångspunkten vara att 

begreppet bosatt i största möjliga utsträckning används i dess betydelse enligt 

normalt språkbruk. Användningen av bosättningsbegreppet bör i möjligaste mån 

 
193 Prop. 1998/99:119, s. 87 och 89.  
194 Se föreskrifterna i RFFS 1998:11 som numera är upphävda, 2 §.  
195 Prop. 1998/99:119, s. 89.  
196 Ibid., s. 90.  
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därför återspegla de faktiska förhållandena. Den enskildes normala vistelseort bör 

därför tillmätas avgörande betydelse för var han eller hon skall anses bosatt.197 

 

Det innebär att bosättningsbegreppet så långt som möjligt grundas på en persons faktiska 

vistelse. I propositionen till 1991 års folkbokföringslag diskuterades dock möjligheten att 

använda andra anknytningskriterier än vistelse, som i exempelvis det skatterättsliga 

bosättningsbegreppet. Inom skatterätten avviker deras bosättningsbegrepp från både 

folkbokföringen och socialförsäkringens bosättningsbegrepp. Det skatterättsliga 

bosättningsbegreppet är mer utvidgat på så sätt att det räcker att det finns en väsentlig 

anknytning till Sverige för att uppfylla bosättningskravet.198 Annorlunda uttryckt är vistelse inte 

det enda kravet vid en bosättningsbedömning, utan andra anknytningskriterium används, 

såsom:  

- om han är svensk medborgare, 

- hur länge han var bosatt här, 

- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

- om han har sin familj här, 

- om han bedriver näringsverksamhet här, 

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt 

eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

- om han har en fastighet här, och 

- liknande förhållanden.199 

 

Vilka anknytningskriterier som hade varit passande för folkbokföringen beror helt på dess 

funktion. I förarbeten framhålls att olika funktioner kan leda till att olika anknytningskriterium 

används. Det ställs andra krav på anknytningskriterier ifall syftet med folkbokföringen hade 

varit att utgöra grund för olika rättigheter än om folkbokföringens funktion enbart ska vara en 

registrering av grundläggande personuppgifter. Lagstiftaren landade dock i att den enda 

anknytningskriteriet som ansågs kunna användas i folkbokföringen är den faktiska vistelsen, 

eftersom ändamålet med folkbokföringen är att innehålla korrekta och aktuella personuppgifter. 

Resonemanget är att korrekta uppgifter förutsätter att personen befinner sig i Sverige och att 

personen dessutom vistas i Sverige regelbundet ger upphov till att uppgifterna hålls aktuella. 

Utöver det angavs ytterligare ett skäl för att använda dygnsviloprincipen, vilket är att en persons 

bosättning normalt sett är platsen för en persons regelmässiga dygnsvila.200  

 

Anledningen till att det skatterättsliga bosättningsbegreppet skiljer sig från folkbokföringen och 

socialförsäkringen beror på att skatterätten inte tillgodoser samma intressen och behov. Syftet 

med skatterättens bosättningsbegrepp är att bedöma vem som är skattskyldig i Sverige. Därmed 

har skatterättens bosättningsbegrepp en bredare tolkning för att motverka att människor undgår 

 
197 Ibid., s. 89.  
198 Prop. 1990/91:153, s. 87 f.  
199 3 kap. 7 § inkomstskattelag (1999:1229). 
200 Prop. 1990/91:153, s. 88 och SOU 2009:75, s. 155 f.  
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beskattning genom skenbosättning. Till exempel är inte en bostad i Sverige nödvändigt för att 

anses vara skatterättsligt bosatt i Sverige och ett ekonomiskt intresse kan vara tillräckligt. 

Medan socialförsäkringens bosättningsbegrepp inte är lika generellt, eftersom en person som är 

bosatt i ett annat land omfattas i normala fall av det landets sociala trygghetssystem. Ett alltför 

generellt bosättningsbegrepp inom socialförsäkringen hade inneburit att människor som vistats 

utomlands under flera år också skulle ha rätt till förmåner från socialförsäkringen i Sverige.201 

Detta är inte önskvärt eftersom dessa förmåner är till för människor som regelmässigt vistas i 

Sverige.202 

 

Oenighet i de olika författningarnas bosättningsbegrepp framhålls som något positivt i 

förarbeten. Om två myndigheter använder samma bosättningsbegrepp inom sina områden, finns 

en risk att myndigheterna tillämpar samma bedömningsgrunder på olika sätt. Att 

myndigheterna har olika tolkningar beror helt enkelt på att de riktar in sig på olika aspekter i 

frågan om bosättning.203 

 

5.3 Rättspraxis  
 

Mål som rör 7 kap. 7 § UtlL har avgjorts av Migrationsöverdomstolen (och Regeringsrätten) 

vid ett flertal tillfällen, senast förra året i MIG 2021:2. Följande avsnitt kommer att behandla 

samtliga rättsfall som rör 7 kap. 7 § UtlL i kronologisk ordning. Äldre avgöranden är relevanta 

att behandla, eftersom innehållet i bestämmelsens första mening inte förändrats i sak.   

 

5.3.1 Reg. 29-90 
Ett avgörande med tillämpning av 1989 års utlänningslag är detta regeringsavgörande från 

1990. Målet är bland det första vägledande avgörandet och senare rättsfall från 

Migrationsöverdomstolen brukar referera till det.204 Rättsfallet rör en man som fick sitt 

permanenta uppehållstillstånd återkallat av SIV (f.d. Migrationsverket) förenat med ett beslut 

om utvisning ur Sverige. Mannen bodde i Sverige sina första åtta levnadsår, innan han flyttade 

till Jugoslavien. Bosättningen i Jugoslavien varade i 13 år innan han återvände till Sverige. 

Mannen hann vara i Sverige i drygt tre månader innan han fick beslutet om återkallelse och 

utvisning. Han överklagade beslutet och anförde att han hade anknytning till Sverige, eftersom 

han bodde tillsammans med sin mamma och syster.  

Regeringen framhöll att regeln om återkallelse av permanent uppehållstillstånd är obligatorisk. 

Om bosättningen har upphört, ska det permanenta uppehållstillståndet återkallas, eftersom den 

avgörande förutsättningen för tillståndet saknas. Det innebär att det saknas betydelse att 

utlänningen återvänder till Sverige. Regeringen ansåg att omständigheten att han bott 

utomlands i 13 år gör det uppenbart att bosättningen har upphört och att det därmed finns grund 

för att återkalla uppehållstillståndet. Vidare prövade regeringen frågan om det finns skäl att 

 
201 Prop. 1998/99:119, s. 88.  
202 Ibid., s. 89.  
203 Ibid. 
204 Se till exempel MIG 2007:34, MIG 2009:12 och MIG 2014:6. 
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underlåta att återkalla uppehållstillståndet mot bakgrund av hans tidigare vistelse och övriga 

anknytning till Sverige. Mannens vistelsetid i Sverige på åtta år och att han sammanbodde med 

sin mamma och syster ansågs dock inte tillräckligt för att undkomma återkallelse. 

5.3.2 MIG 2007:34  

Detta rättsfall handlar om en kvinna som beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin make, som är svensk medborgare. Kvinnan var bosatt i Sverige i ungefär ett 

år och fem månader innan hon uppgav till Skatteverket att hon flyttat till Spanien, som 

avregistrerade henne från folkbokföringen. Till följd av detta beslutade Migrationsverket att 

återkalla hennes permanenta uppehållstillstånd med anledning av att hennes bosättning i 

Sverige har upphört. Kvinnan anförde i sin överklagan att Skatteverket gjort fel som anmält 

henne som utvandrad till Spanien, när hon i själva verket anmält en temporär vistelse utomlands 

på obestämd tid. Kvinnan flyttade till Spanien tillsammans med sin make, men framhöll att hon 

och maken ville återvända till Sverige. Skälet till att de inte återvänt till Sverige var på grund 

av att maken inte hade fått något arbete i Sverige och paret kunde därmed inte försörja sig i 

Sverige.  

Migrationsverket anförde att vistelsen i Spanien inte kunde vara av tillfällig karaktär, eftersom 

hon inte hade kvar sin bostad i Sverige. Migrationsverket uppgav också att kvinnan inte tydligt 

visat att hon haft för avsikt att bosätta sig i Sverige igen. När målet kom upp till 

Migrationsöverdomstolen hade kvinnan varit utomlands ungefär lika lång tid som hennes 

vistelse i Sverige, dvs cirka ett år och fem månader.  

Migrationsöverdomstolen konstaterade att ordalydelsen i 7 kap. 7 § första meningen UtlL är 

både klar och absolut. Migrationsdomstolen uppgav också att undantagsregeln i bestämmelsens 

andra mening inte var tillämplig i förevarande fall. Observera att den äldre lydelsen, som enbart 

omfattas av flyktingar och skyddsbehövande i övrigt, var gällande när målet togs upp i domstol. 

Den nuvarande lydelsen kom först 2014 som hade gjort det möjligt för kvinnan att vistas 

utomlands i upp till två år utan att uppehållstillståndet påverkas, efter anmälan till 

Migrationsverket. 

Migrationsöverdomstolen betonade det som finns i propositionerna, att en noggrann 

undersökning måste göras av om bosättningen har upphört. Migrationsöverdomstolen 

motiverade det ytterligare och uppgav att det beror på att den enskildes trygghet ska beaktas 

vid återkallelse av gynnande beslut. Den enskilde ska inte bära bördan av bristande bevisning 

och myndigheten ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett.  

Vidare uppger Migrationsöverdomstolen att omständigheten att Skatteverket avregistrerar en 

utlänning från folkbokföringen inte ensamt kan utgöra skäl för att återkalla ett 

uppehållstillstånd. Den omständigheten i sig kan inte klart visa att bosättningen i Sverige har 

upphört. Däremot underströk Migrationsöverdomstolen att den omständigheten väger tungt i 

bedömningen. Utöver omständigheten att utlänningen avregistrerats från folkbokföringen, 

framhöll Migrationsöverdomstolen att andra omständigheter måste beaktas. 

Migrationsöverdomstolen exemplifierade omständigheter som tyder på att bosättningen inte 
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upphört. Dessa omständigheter kan vara att utlänningen ”varit bosatt i Sverige under mycket 

lång tid, har familj eller bostad kvar här samtidigt som avsikten att återvända till Sverige är 

mycket klart uttalad”.  

I förevarande fall hade kvinnan enbart varit bosatt i Sverige en kort tid och hon hade ingen 

familj eller bostad kvar i Sverige. Dessa omständigheter var dock inget som explicit nämndes i 

domskälen. Utöver frågan om avsikt, ansåg inte migrationsdomstolen att det förelåg några 

särskilda omständigheter som pekar på att bosättningen inte upphört. Migrationsöverdomstolen 

nöjde sig med att enbart konstatera att hon saknade avsikt att bosätta sig i Sverige. 

Migrationsöverdomstolen ansåg inte att kvinnan hade ”redogjort närmare för några planer för 

en eventuell återflytt till Sverige”. Visserligen hade kvinnan sagt att hon ville återvända till 

Sverige, men enligt domstolen var det inte tillräckligt, eftersom hon ”endast i mycket allmänna 

ordalag anfört att hon snart skall åka tillbaka hit”. Mot den bakgrunden fann domstolen att 

hennes permanenta uppehållstillstånd skulle återkallas.  

5.3.3 MIG 2009:12 

Målet handlar om en kvinna som beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av 

anknytning till sin pappa, som är svensk medborgare. Migrationsverket återkallade hennes 

permanenta uppehållstillstånd, eftersom hon befann sig i sitt ursprungsland Etiopien i ett år och 

åtta månader efter att ha beviljats uppehållstillståndet. I överklagandet anförde kvinnan att hon 

reste till Etiopien eftersom hennes mamma var sjuk. Besöket blev längre än planerat eftersom 

hennes mamma blev sjukare än vad hon hade räknat med. Mamman hade varit inlagd på sjukhus 

i flera omgångar och kvinnan behövde hjälpa sin mamma med diverse sysslor som hon inte 

klarade av själv. När hennes mamma blev bättre reste hon tillbaka till Sverige. I stället fick 

hennes mamma hjälp av vårdpersonal och syskon. Kvinnan studerade vid SFI och bodde 

tillsammans med sin pappa. Hon framhöll också att hennes avsikt inte varit att flytta från 

Sverige.  

Migrationsverket ifrågasatte om mammans hälsoproblem var den främsta anledningen till att 

kvinnan reste till Etiopien och stannat där i nästan två år. Dels för att kvinnan framhöll det som 

skäl först när hon fick juridisk hjälp, dels för att kvinnan inte förklarat varför hennes mamma 

inte kunnat få stöd av syskonen tidigare. Kvinnan hade dessutom träffat en man under sin 

vistelse i Etiopien som hon gifte sig med. Migrationsverket ansåg därmed att hon hade en 

starkare anknytning till Etiopien eftersom hennes make bodde där. Visserligen bodde hon med 

sin pappa i Sverige, men Migrationsverket ansåg att hon brutit sin anknytning till sin pappa när 

hon blev myndig.  

Migrationsöverdomstolen uppgav att ”enstaka längre vistelser utomlands för besök, arbete eller 

andra uppdrag kan göras utan att bosättningen anses upphöra”. Domstolen hämtade också 

vägledning från förarbetsuttalanden i fråga om beviljande av tillstånd på grund av anknytning. 

I den anges att undantag kan ges till den som vistats i Sverige en mycket lång tid, minst 10-15 
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år eller om det finns starka humanitära skäl. Det framhålls också att om ”sökanden bildat ny 

familj i hemlandet, ställs strängare krav för att tillstånd ska beviljas”.205 

Migrationsöverdomstolen började med att ta ställning till om kvinnans bosättning i Sverige 

upphört. Bedömningen görs utifrån något som domstolen benämner för återvändandeavsikt. 

Domstolen ansåg inte att kvinnan visat att hon hade för avsikt att återvända till Sverige. Att 

kvinnan gifte sig med en man i Etiopien som hon bosatte sig med bara tre månader innan hon 

återvände till Sverige, är förhållanden som talade emot en återvändandeavsikt. Mot den 

bakgrunden ansåg domstolen att bosättningen upphörde när hon reste till Etiopien och att det 

fanns grund för att återkalla hennes permanenta uppehållstillstånd.  

Därefter valde Migrationsöverdomstolen att bedöma om det fanns skäl att underlåta att återkalla 

uppehållstillståndet mot bakgrund av hennes tidigare vistelse och övriga anknytning till 

Sverige. Domstolen framhöll att vid denna bedömning ska…   

… vistelsen här i landet i förhållande till utlandsvistelsens längd ha en avgörande 

betydelse. Hänsyn ska också tas till omständigheterna i det särskilda fallet, som 

t.ex. anknytning till hemlandet jämfört med annan särskild anknytning till 

Sverige. Av betydelse kan också vara under vilka omständigheter och under 

vilken period i livet som sökanden vistades i Sverige, liksom orsakerna till att 

sökanden lämnade Sverige. 

Migrationsöverdomstolen gjorde en sammanvägd bedömning av omständigheterna i målet. 

Deras bedömning inleds med ett konstaterande om att kvinnan enbart hann vistas i Sverige i 

cirka sex månader innan hon reste till Etiopien i nästan två år. Därefter uppgav domstolen att 

kvinnan hade sin mamma, make och syskon i Etiopien. Den låga vistelsetiden i Sverige i 

förhållande till vistelsetiden i Etiopien samt att i princip hela hennes familj befann sig i Etiopien 

var förhållanden som talade för att hon hade starkare anknytning till sitt hemland än till Sverige. 

Mot den bakgrunden ansåg domstolen att kvinnans anknytning till Sverige inte anses utgöra 

tillräckligt skäl för att underlåta att återkalla hennes uppehållstillstånd. 

5.3.4 MIG 2014:6 och rättspraxisen som inte varit entydig 

Förevarande mål prövades i Migrationsöverdomstolen som en konsekvens av att tidigare 

rättspraxis inte varit entydig. I både reg. 29-90 och MIG 2009:12 gjordes en tvåstegsprövning, 

dvs först en bedömning om bosättningen i Sverige har upphört och sedan en bedömning om det 

fanns skäl att underlåta att återkalla uppehållstillståndet trots att bosättningen upphört. I MIG 

2007:34 gjordes enbart prövningen om bosättningen i Sverige har upphört. Rättspraxis sände 

ut två olika budskap om hur prövningen skulle ske. Å ena sidan anges att det inte finns utrymme 

att medge undantag från återkallelse vid upphörd bosättning inom ramen för bestämmelsens 

första meningen. Å andra sidan görs ändå en prövning om det finns skäl att underlåta att 

återkalla permanent uppehållstillstånd, vilket blir ett undantag utöver bestämmelsens andra 

mening. Att det givits motstridiga besked i praxis har lett till olika tillämpningar i 

 
205 Prop. 1983/84:144, s. 76 f. 
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underinstanserna, uppgav Migrationsverket som stöd till sitt yrkande i MIG 2014:6. Rättsfallet 

från 2014 är därmed ett vägledande avgörande som klargör rättsläget.  

Målet handlar om en man som beviljades permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning 

till sin dåvarande hustru. Migrationsverket återkallade uppehållstillståndet eftersom mannen 

varit utrest från Sverige i cirka sju år och tre månader. Totalt ett år och fem månader har mannen 

vistats i Sverige sedan han började resa till Kina. I överklagandet anförde mannen att han har 

en mycket stark anknytning till Sverige och har för avsikt att varaktigt bo i Sverige. Han ägde 

en bostadsrätt i Sverige, bedrev forskning och planerade att starta en verksamhet i Sverige. 

Mannen hade haft uppehållstillstånd i Sverige under drygt 27 år, varav 19 år har varit 

permanent. Han ska ha vistats i Sverige i 19 år innan han började resa till Kina. Dessutom har 

han ingen släkt eller vänner i Kina, men en vuxen dotter i Sverige. Därmed ansåg han att hans 

anknytning till Sverige är mycket starkare än den han har till Kina.  

Migrationsöverdomstolens bedömning inleds med ett konstaterande om att praxis i fråga om 

återkallelse av permanent uppehållstillstånd inte varit entydig. Därav ansåg de att det fanns skäl 

att tydliggöra hur en prövning enligt 7 kap. 7 § UtlL ska ske. Domstolen framhöll att prövningen 

enligt MIG 2007:34 är det som ska gälla, vilket innebär att det inte ska göras en 

tvåstegsprövning. Bestämmelsens första mening ger inget utrymme för den andra delen i 

tvåstegsprövningen eftersom dess ordalydelse är klar och absolut.  

Tvåstegsprövningen gjordes först gällande i reg. 29-90. Det ansågs rimligt och ändamålsenligt 

att underlåta att återkalla uppehållstillståndet i en situation där det finns förutsättningar att 

återkalla uppehållstillståndet samtidigt som det finns förutsättningar för ett nytt permanent 

uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen framhöll dock i MIG 2014:6 att det kan framstå 

som onödigt att först återkalla uppehållstillståndet för att sedan bevilja ett nytt. Dessa två 

prövningar bör hållas isär eftersom förutsättningarna för ett permanent uppehållstillstånd skiljer 

sig från förutsättningarna för beviljande av ett uppehållstillstånd. Det rör sig om olika 

bestämmelser och olika rekvisit.  

En prövning ska alltså göras på samma sätt som i MIG 2007:34, vilket innebär att en utlännings 

avsikt att varaktigt vara bosatt i Sverige har avgörande betydelse. Prövningen kan inte enbart 

utgå från att en utlänning har avregistrerats från folkbokföringen, men det förhållandet väger 

tungt. Trots att utlänningen avregistrerats från folkbokföringen finns det omständigheter som 

tyder på att bosättningen inte har upphört. Det är en lång vistelsetid i Sverige, en familj och 

bostad i Sverige samtidigt som avsikten att återvända till Sverige ska vara mycket klart uttalad. 

Utöver det som uttalades i MIG 2007:34, angav Migrationsöverdomstolen:  

Omständigheter som rör utlänningens anknytning till Sverige har alltså betydelse 

för frågan om bosättningen upphört. Sådana omständigheter kan förändras över 

tid och det är rimligt att den instans som ska pröva frågan om återkallelse utgår 

från de vid prövningstillfället rådande förhållandena. 
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Prövningen om det finns skäl att underlåta att återkalla uppehållstillståndet ska alltså göras inom 

ramen för prövningen om bosättningen upphört. Samma omständigheter som tillmäts betydelse 

i äldre praxis i prövningen om underlåtenhet gäller fortfarande. Däremot underströks att 

omständigheterna kan förändras över tid och ska utgå från de vid prövningstillfället rådande 

förhållandena. Bevisbördan ligger hos Migrationsverket, som ska göra det sannolikt att 

bosättningen har upphört ”genom att peka på konkreta omständigheter som typiskt sett ger 

anledning att ifrågasätta att utlänningen fortfarande är bosatt i Sverige”.  

I detta aktuella mål gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen att mannens bosättning i 

Sverige har upphört och att hans permanenta uppehållstillstånd därför ska återkallas. 

Omständigheterna som med styrka talade för att hans bosättning hade upphört var dels att han 

avregistrerades från folkbokföringen, dels den korta vistelsen i Sverige i förhållande till 

utlandsvistelsens längd. Den förstnämnda omständigheten väger tungt och den sistnämnda 

omständigheten är vägledande enligt praxis.206 Mannen hade varit utrest från Sverige i mer än 

sju år och tre månader och har under den perioden enbart vistats i Sverige i ett år och fem 

månader. Dessutom utfördes större delen av hans arbete i Kina, vilket också talar för att hans 

bosättning i Sverige har upphört. Omständigheter som tyder på att bosättningen inte upphört är 

att mannen varit bosatt i Sverige en mycket lång tid (19 år), att han har en vuxen dotter och en 

bostadsrätt i Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg dock inte att mannen redogjort närmare 

för några planer på att varaktigt vara bosatt i Sverige.  

5.3.5 MIG 2021:2 och dess förtydligande av rättspraxis 

MIG 2021:2 är det senaste målet från Migrationsöverdomstolen i fråga om återkallelse av 

permanent uppehållstånd. Rättsfallet utmärker sig på flera sätt. I de avgöranden som hittills 

presenterats har utgången varit att det permanenta uppehållstillståndet ska återkallas. I 

förevarande mål fann Migrationsöverdomstolen däremot att det saknas förutsättning för att 

återkalla uppehållstillståndet. Utmärkande för rättsfallet är också att undantaget i 7 kap. 7 § 

andra meningen UtlL bedömdes enligt dess nuvarande lydelse. Ovanstående nämnda mål 

meddelades innan undantaget i andra meningen infördes. Domstolens bedömning hade dock 

inte varit annorlunda, eftersom de enbart behandlade tillämpningen av bestämmelsens första 

mening.  

Målet handlar om en man med härkomst från Turkiet som beviljades permanent 

uppehållstillstånd i Sverige 1984. I en utresekontroll från 2018 framkom att mannen endast 

varit i Sverige i 68 dagar under 2015 och sedan har det successivt minskat för varje år. Mannen 

hade bara varit i Sverige i åtta dagar under 2018. Migrationsverket beslutade att återkalla hans 

permanenta uppehållstillstånd 2019 förenat med ett beslut om utvisning. Skälen som 

Migrationsverket anförde var att mannen under 2011 var bortrest i åtta månader, under 2012 i 

sex månader och under 2013 under åtta månader. Mellan 2014 till 2018 vistades mannen i 

Sverige i totalt cirka sex månader. Sedan hans hustru avled 2016 hade han inte haft en egen 

bostad i Sverige, utan hade varit inneboende hos någon av sina söner. Mannen flyttade till 

 
206 Se MIG 2007:34 och MIG 2009:12.  
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Sverige när han var 48 år och har därmed spenderat största delen av sitt liv i Turkiet. Dessutom 

hade mannen en bostad och släkt i Turkiet.  

Mannen överklagade beslutet och anförde att han har en stark anknytning till Sverige eftersom 

hans vuxna barn bor i Sverige. Han har sju barn, 20 barnbarn och två bröder i Sverige. Hans 

avsikt har hela tiden varit att återvända till Sverige eftersom det är där han har sin familj. 

Mannen har bott i Sveriges i över 35 år och har arbetat i Sverige men är sedan länge pensionär. 

Sedan slutet av 2018 har han kontinuerligt vistats och bott i Sverige och han är förhindrad att 

resa till Turkiet på grund av sin dåliga hälsa.  

Migrationsöverdomstolen inledde sin bedömning med konstaterandet om att ”återkalla ett 

permanent uppehållstillstånd är för den enskilde i allmänhet ett mycket ingripande beslut”. 

Domstolen betonade, precis som i MIG 2017:34, att utlänningens trygghet måste beaktas när 

ett gynnande beslut av detta slag återkallas. Domstolen ansåg att omständigheterna i detta 

aktuella fall skiljer sig från MIG 2007:34 och MIG 2014:5, eftersom mannen varit bosatt och 

folkbokförd i Sverige en mycket långt tid (35 år). Dessutom har mannen mycket familj och 

släkt i Sverige.  

Migrationsöverdomstolen betonade att en bedömning ska ”göras med utgångspunkt i samtliga 

omständigheter som vid prövningstillfället har relevans för frågan om bosättningen består eller 

har upphört”. En liknande formulering framkom i MIG 2014:5.  

 

Formulering i MIG 2014:5 Formulering i MIG 2021:2 

[…] den instans som ska pröva frågan om 

återkallelse utgår från de vid 

prövningstillfället rådande förhållandena 

Bedömningen av om en sådan persons 

permanenta uppehållstillstånd ska återkallas 

måste, i enlighet med praxis, göras med 

utgångspunkt i samtliga omständigheter som 

vid prövningstillfället har relevans för 

frågan om bosättningen består eller har 

upphört. 

Det som skiljer sig är att Migrationsöverdomstolen i MIG 2021:2 är ett förtydligande om att det 

dels ska röra sig om samtliga omständigheter som vid prövningstillfället har relevans för 

bedömningen. Att det rör sig om ett förtydligande och inte ett nytt rättsläge framgår av att 

Migrationsöverdomstolen uttryckte att det är i ”enlighet med praxis”, vilket måste syfta på MIG 

2014:5.  

I förevarande fall ansåg Migrationsöverdomstolen att Migrationsverket och 

migrationsdomstolen i sin bedömning brustit i att beakta relevanta omständigheter och att 

beakta samtliga omständigheter vid prövningstillfället. Beträffande relevansen, ansåg 

Migrationsöverdomstolen att omständigheten att en person tillbringar ett antal månader 

utomlands efter avslutat yrkesliv inte är relevant för bosättningsbedömningen. Beträffande att 

samtliga rådande omständigheter vid prövningstillfället ska beaktas, hade inte någon av 

underinstanserna beaktat att mannen befann sig åter i Sverige. Inte heller fanns det något 
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resonemang om att han vistats i Sverige sedan slutet av 2018 och inte kan resa på grund av sin 

hälsa. När Migrationsverket fattade sitt beslut 2019 hade mannen varit i Sverige i nästan sex 

månader och när migrationsdomstolen meddelade sin dom hade mannen varit i Sverige i nästan 

ett år. Dessa omständigheter var rådande vid prövningstillfället och relevanta i bedömningen. I 

och med att migrationsdomstolen avgjort målet utan att beakta alla vid prövningstillfället 

relevanta omständigheter, framhöll Migrationsöverdomstolen att målet egentligen borde 

återförvisas för en ny prövning i enlighet med instansordningsprincipen. I stället valde 

Migrationsöverdomstolen att bifalla överklagandet.  

5.3.6 Sammanställning av bosättningsbegreppet  

Som tidigare konstaterat, finns det ingen fastlagd definition på bosättningsbegreppet i 

utlänningslagens mening. Varken i utlänningslagen eller dess förarbeten framkommer det vad 

som avses med att bosättningen har upphört. Frånvaro av definition kan tolkas som att 

innebörden är densamma som för folkbokföringen eller socialförsäkringen. I rättspraxis har det 

dock utvecklats ett brett bosättningsbegrepp som verkar vara en hybrid av 

folkbokföringen/socialförsäkringen och den skatterättsliga. Den påminner om det 

skatterättsliga bosättningsbegreppet eftersom det i praxis utvecklats olika 

anknytningskriterium.  

För att avgöra när en bosättning har upphört ska en sammanvägd bedömning göras mellan olika 

omständigheter. Domstolen ska beakta samtliga omständigheter som vid prövningstillfället har 

relevans för bedömningen. Vilka omständigheter som är relevanta skiljer från mål till mål och 

det finns ingen uttömmande lista som gör det möjligt att veta att samtliga omständigheter har 

beaktats. Givet att relevansen i ett mål hänger på de omständigheterna i ett enskilt mål, skiljer 

sig varje fall från varandra och det kan därmed röra sig om olika omständigheter. Av 

ovanstående nämnda rättsfall finns det dock några gemensamma nämnare för 

omständigheter/anknytningskriterium som är återkommande.  

Till att börja med måste det klargöras att en sammanvägd bedömning innebär att ingen 

omständighet ensam kan utgöra skäl för att återkalla ett uppehållstillstånd. 

Migrationsöverdomstolen har dock bedömt att en del omständigheter väger tyngre än andra, 

vilket är avregistrering från folkbokföringen, avsikt att vara bosatt i Sverige och lång vistelsetid 

i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd. Om två av dessa omständigheter är 

uppfyllda, är det oftast tillräckligt för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd. Två av dessa 

omständigheter tillsammans talar med styrka för att bosättningen i Sverige har upphört. Trots 

att andra omständigheter kan tala emot en återkallelse, kan dessa omständigheter trumfa det.  

Trots att utlänningen har avregistrerats från folkbokföringen, kan det finnas omständigheter 

som tyder på att bosättningen inte har upphört. Dessa är en avsikt att vara bosatt i Sverige och 

ett bostadsinnehav i Sverige. Utöver dessa omständigheter finns det ytterligare omständigheter 

som tillmäts ett begränsat värde vid bosättningsbedömningen. Dessa är att personen befinner 

sig i Sverige vid prövningstillfället, vistats i Sverige under mycket lång tid med 

uppehållstillstånd, mer familj i Sverige än i ursprungslandet, huvuddelen av arbetet bedrivs i 

Sverige och en godtagbar orsak till att utlänningen lämnade Sverige.  
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Avsaknad folkbokföringsbeslut  

Om utlänningen har blivit avregistrerad från folkbokföringen, är det en omständighet som väger 

tungt i bedömningen. Folkbokföringens bosättningsbegrepp är alltså en del av utlänningslagens 

bosättningsbegrepp. En avregistrering från folkbokföringen görs i regel enligt 

dygnsviloprincipen.207  

 

Avsikt att vara bosatt i Sverige 

Avsikt att vara bosatt i Sverige är en annan omständighet som väger tungt i bedömningen. I 

rättspraxis beskrivs den ha en avgörande betydelse. Kravet på avsikt går också, som tidigare 

nämnt, att hitta i förarbeten till socialförsäkringens bosättningsbegrepp, det s.k. 

intentionsvillkoret. Beroende på om utlänningen befinner sig i Sverige eller inte, kan det röra 

sig om en återvändandeavsikt eller en avsikt att varaktigt vara bosatt i Sverige. 

 

I utlänningslagens mening ställs höga krav, vilket är att avsikten ska vara mycket klart uttalad. 

Det räcker inte att enbart tillkännage en vilja att vara bosatt i Sverige. Avsikten kan dels visas 

genom handling t.ex. att uteslutande vistas i Sverige, dels genom en närmare redogörelse för 

några planer för ett eventuellt återflytt till Sverige i t.ex. överklagandet till migrationsdomstolen 

eller Migrationsöverdomstolen. Att gifta sig i ursprungslandet är en omständighet som talar mot  

en återvändandeavsikt.  

 

Lång vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd 

Följande omständighet har som ovannämnda omständigheter en avgörande betydelse i 

bedömningen. Med vistelsetiden i Sverige avses den tiden från att resan till ursprungslandet 

började. Denna omständighet bör inte förknippas med den totala bosättningstiden i Sverige, 

även om dessa två ibland kan överensstämma. På samma sätt är utlandsvistelsens längd den tid 

som spenderats i ursprungslandet efter beviljat uppehållstillstånd, och inte tiden innan.  

 

Denna omständighet ska beaktas med försiktighet när en person är pensionär. När en person är 

pensionär kan inte deras månader utomlands tas till intäkt för att personen inte ska anses bosatt 

i landet. Denna omständighet anses alltså inte vara lika relevant när en person är pensionär.  

 

Befinner sig i Sverige vid prövningstillfället 

Domstolen har gjort det tydligt att omständigheten att utlänningen befinner sig i Sverige vid 

prövningstillfället är en relevant omständighet som ska beaktas. Ju längre tid som utlänningen 

befunnit sig i Sverige vid prövningstillfället, desto starkare blir denna omständighet. Att 

utlänningen befinner sig i Sverige bör rimligtvis väga lika tungt, om inte tyngre, som när det 

finns en återvändandeavsikt. Dock är det inget som fastslagits i rättspraxis. 

Vistelse i Sverige under mycket lång tid med uppehållstillstånd 

Detta är en omständighet som tyder på att bosättningen inte har upphört, men har ingen 

avgörande betydelse. Vad som avses med mycket lång tid är 10-15 år med uppehållstillstånd. 

Ju längre tid en utlänning varit bosatt i Sverige efter att ha passerat 10 år, desto starkare väger 

 
207 Se 20 § folkbokföringslagen.  
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denna omständighet. En lång bosättningstid i Sverige är dock ingen garanti för att inte få sitt 

uppehållstillstånd återkallat. Till exempel har rättspraxis visat att en bosättning på 27 år inte är 

värt mycket när två av de avgörande omständigheterna är gällande. Domstolen räknar från tiden 

att utlänningen varit folkbokförd i Sverige eller från tiden utlänningen fick ett 

uppehållstillstånd, alltså inte nödvändigtvis ett permanent uppehållstillstånd.  

 

Mer familj i Sverige än i ursprungslandet 

Detta är en omständighet som grundar sig i att familj i Sverige är ett sätt att mäta anknytningen 

till Sverige jämfört med anknytningen till ursprungslandet. Det är en omständighet som tyder 

på att bosättningen inte har upphört. Med familj avses utlänningens närmaste krets, såsom 

make/maka, barn och syskon, även om övrig släkt också kan ha viss betydelse.  

 

Bostadsinnehav i Sverige 

Som ovanstående omständighet, är bostadsinnehav i Sverige en omständighet som tyder på att 

det finns en anknytning till Sverige och att bosättningen därmed inte har upphört. Med 

bostadsinnehav avses både bostadsrätt och hyresrätt. Inneboende hos en familjemedlem räknas 

inte som bostadsinnehav.  

 

Huvuddelen av arbetet bedrivs i Sverige  

En annan omständighet som beaktas i bedömningen är huruvida utlänningen arbetar i Sverige. 

Om huvuddelen av arbetet bedrivs i ursprungslandet är det en omständighet som talar för att 

bosättningen har upphört och vice versa. Denna omständighet verkar dock ha en väldigt liten 

betydelse i bedömningen, jämfört med till exempel omständigheterna om familj och bostad i 

Sverige. Omständigheten att någon studerar vid SFI verkar ha en minimal, om ens någon, 

betydelse för bedömningen.  

 

Godtagbar orsak till att utlänningen lämnade Sverige 

Om utlänningen har en godtagbar orsak till att utresa från Sverige kan det vara en omständighet 

som talar mot att bosättningen har upphört. För att det ska vara en godtagbar orsak måste det 

röra sig om starka humanitära skäl. Omständigheten humanitära skäl är omtalad i praxis som 

gäller beviljande av uppehållstillstånd. I praxis framgår att humanitära skäl är ett vitt begrepp 

och i fråga om beviljande av uppehållstillstånd är det ofta sjukdomsrelaterat. En förutsättning  

är att tillståndet i princip ska vara av livshotande karaktär.208 

 

I detta sammanhang kan ett besök till en familjemedlem som är sjuk vara en godtagbar orsak 

som talar mot att bosättningen har upphört. En familjemedlems sviktande hälsa ska i sådana fall 

vara den enda anledningen till att utlänningen var utrest under en lång tid. Det ska inte finnas 

andra anledningar som motiverat den långa vistelsen. Att lämna Sverige på grund av arbete 

eller att utlänningen inte kan försörja sig i Sverige är inte en godtagbar orsak. Inte heller är det 

en godtagbar orsak att lämna Sverige för att göra militärtjänstgöring i ursprungslandet.  

Denna omständighet ska beaktas med försiktighet när en person är pensionär, eftersom en 

pensionär som reser utomlands behöver som utgångspunkt inte ha en godtagbar orsak. Praxis 

 
208 Se reg. 21-94, reg. 22-94, reg. 23-94 och UN 15-92.  
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gör gällande att omständigheten att en person som efter avslutat yrkesliv årligen tillbringar en 

tid utomlands inte kan tas till intäkt för att pensionären inte ska anses bosatt i Sverige.  

5.3.7 Sammanställning av rättspraxis  

Följande tabell är en sammanställning av rättspraxis utifrån ovanstående anknytningskriterium. 

 

 
Rättsfall Reg. 29-90 MIG 2007:34 MIG 2009:12 MIG 2014:6 MIG 2021:2 

Avsaknad 

folkbokföringsbeslut* 

Ja Nej, 

avregistrerad 

Ja Nej, 

avregistrerad 

Ja 

Avsikt att vara bosatt 

i Sverige* 

Framgår ej Nej Nej Nej Framgår ej 

Lång vistelsetid i 

Sverige i förhållande 

till utlandsvistelsens 

längd* 

Nej, 3 månader i 

Sverige, 13 år i 

Jugoslavien 

Nej, 1 år & fem 

månader i 

Sverige, 1 år & 

fem månader i 

Spanien 

Nej, 6 månader i 

Sverige, 1 år & 

åtta månader i 

Etiopien 

Nej, 1 år & fem 

månader i 

Sverige, 7 år & 

tre månader i 

Kina 

Inte relevant att 

beakta pga. 

pensionär 

Befinner sig i Sverige 

vid prövningstillfället 

Ja, 3 månader Nej Ja, framgår inte 

hur länge 

Nej Ja, åtminstone 

mer än 1 år 

Vistats i Sverige 

under mycket lång 

tid med 

uppehållstillstånd 

Nej, 8 år Nej, 1 år och 

fem månader 

Nej, 6 månader Ja, 27 år Ja, 35 år 

Mer familj i Sverige 

än i ursprungslandet 

Ja, mamma och 

syster 

Nej Nej Oklart, men har 

en vuxen dotter i 

Sverige 

Ja, sju barn, 20 

barnbarn & två 

bröder 

Bostadsinnehav i 

Sverige 

Framgår ej Nej Nej Ja, bostadsrätt Nej, inneboende 

Huvuddelen av 

arbetet bedrivs i 

Sverige 

Framgår ej Nej, arbetade i 

Spanien 

Nej, studerade 

vid SFI 

Nej, huvuddelen 

av arbetet i Kina 

Nej, pensionär 

Godtagbar orsak till 

att utlänningen 

lämnade Sverige 

Nej, 

militärtjänstgöring 

i Jugoslavien 

Nej, fick inget 

arbete i Sverige. 

Nej, sjuk 

mamma i 

kombination 

med giftermål 

Nej, flyttade 

pga. arbete i 

Kina 

Inte relevant att 

beakta pga. 

pensionär 

Utgång i målet Återkallad Återkallad Återkallad Återkallad Inte återkallad  

* Följande omständigheter har avgörande betydelse/väger tungt i bedömningen. Om två av 

dessa omständigheter inte är uppfyllda, är det omständigheter som tillsammans talar med styrka 

för att bosättningen i Sverige har upphört och trumfar övriga omständigheter. 
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6. Empirisk undersökning  
 

6.1 Inledning 
 

I följande avsnitt görs en empirisk studie av 200 rättsfall från migrationsdomstolarna rörande 

återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL. Först görs en kvantitativ  

studie som sedan kompletteras med en kvalitativ studie.  

 

6.2 Antal beslut och överklaganden mellan 2014-2022  

 
 
Antal beslut om att återkalla permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL mellan åren 2014 och 

2022. Källa: Migrationsverkets statistikenhet.  

Varje år fattar Migrationsverket hundratals beslut om att återkalla det permanenta 

uppehållstillståndet med motiveringen att bosättningen upphört. Några av dessa beslut 

överklagas sedan till migrationsdomstolen. 

 
Antal överklaganden som behandlats av migrationsdomstolarna mellan åren 2014 och 2022. Källa: JP 

Infonet. 
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Som synes gjordes betydligt fler återkallelser under 2020 och i synnerhet under 2021. Vad det 

beror på är oklart. Under 2020 presenterades dock en rad förslag till förändringar i 

utlänningslagen som trädde i kraft under 2021. Bland dessa var just att nya uppehållstillstånd 

som huvudregel ska vara tidsbegränsade vid första beslutstillfället. Detta innebar ett 

systemskifte, eftersom utgångspunkten tidigare har varit att uppehållstillståndet ska vara 

permanenta. Syftet med förändringen var bl.a. en långsiktigt hållbar migrationspolitik och att 

placera sig närmare nordiska länders och EU:s reglering.209  

 

6.3 Den kvantitativa studien 
 

6.3.1 Genomförandet  

Tillvägagångssättet för urval, insamling och delvis genomförandet beskrivs i avsnitt 1.3.3. 

Underlaget för den empiriska undersökningen är avgöranden från migrationsdomstolarna. De 

fyra förvaltningsrätter som också utgör migrationsdomstolar omfattas av undersökningen, dvs 

migrationsdomstolarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå. Det är ostridigt att 

motstridiga besked i praxis har lett till olika tillämpningar i underinstanserna fram till 

klargörandet i MIG 2014:6. Förevarande undersökning tar därför avstamp i rättsfall som kom  

efter avgörandet. Som framgår av ovanstående avsnitt, består bosättningsbedömningen av en 

rad anknytningskriterium som finns angivna i praxis. Denna kvantitativa studie kommer att  

studeras utifrån dessa anknytningskriterier.  

 

Följande symboler kommer att användas i en sammanställning av tabeller som avgör om 

respektive anknytningskriterium föreligger: 

 

✓ = JA 

☓ = NEJ 

― = FRAMGÅR INTE eller SAKNAS STÖD 

 

Rättsfallen kommer att studeras utifrån följande omständigheter:   

1. Avsaknad folkbokföringsbeslut* 

✓ Inte avregistrerad från folkbokföringen  

☓ Avregistrerad från folkbokföringen 

 

2. Avsikt att vara bosatt i Sverige* 

✓ En mycket klar uttalad avsikt bedöms föreligga   

☓ En mycket klar uttalad avsikt bedöms saknas 

 

3. Lång vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd* 

✓ Längre vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd  

☓ Kortare vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd 

 

 
209 SOU 2020:54, s. 193 f. och prop. 2020/21:191, s. 54 ff.  
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4. Befinner sig i Sverige vid prövningstillfället 

✓ I Sverige vid prövningstillfället  

☓ Utrest vid prövningstillfället 

 

5. Vistats i Sverige under mycket lång tid med uppehållstillstånd 

✓ Vistats i Sverige med uppehållstillstånd i mer än 10 år 

☓ Vistats i Sverige med uppehållstillstånd i mindre än 10 år 

 

6. Mer familj i Sverige än i ursprungslandet 

✓ Mer familj i Sverige än i ursprungslandet 

☓ Mindre familj i Sverige än i ursprungslandet eller saknar familj i Sverige 

 

7. Bostadsinnehav i Sverige 

✓ Utlänningen har en bostadsrätt eller hyresrätt i Sverige 

☓ Utlänningen har inte en bostadsrätt eller hyresrätt i Sverige  

 

8. Huvuddelen av arbetet bedrivs i Sverige 

✓ Utlänningen bedriver huvuddelen av sitt arbete i Sverige 

☓ Utlänningen bedriver huvuddelen av sitt arbete i ursprungslandet eller är 

arbetslös i Sverige   

Om rutan är tom, är utlänningen pensionär. 

 

9. Godtagbar orsak till att utlänningen lämnade Sverige 

✓ Utlänningens långa vistelse kan motiveras av starka humanitära skäl  

☓ Utlänningens långa vistelse kan inte motiveras av starka humanitära skäl 

Om rutan är tom, är utlänningen pensionär. 

 

10. Övrig omständighet som haft betydelse i bedömningen 

✓ En omständighet som domstolen beaktat och som talar för att behålla 

uppehållstillståndet  

☓ En omständighet som domstolen beaktat och som talar för att återkalla 

uppehållstillståndet 

Om rutan är tom, saknas en sådan omständighet. 

 

Omständigheterna 1-3 som är markerade med (*) är omständigheter som har avgörande 

betydelse/väger tungt i bedömningen. Om 2 av 3 möjliga avgörande omständigheter är 

uppfyllda, har Migrationsöverdomstolen gjort gällande att det med styrka talar för att ett 

permanent uppehållstillstånd ska återkallas. 

 

Omständigheterna 4-9 tillmäts ett begränsat värde vid bosättningsbedömningen. Omständighet 

10 är en ”slask” och är nödvändig, eftersom praxis möjliggjort att samtliga relevanta 

omständigheter kan beaktas, vilket i princip kan vara vilken omständighet som helst så länge 

den är relevant för bedömningen. 
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Omständigheterna som kan besvaras jakande talar för att det permanenta uppehållstillståndet 

ska behållas medan omständigheterna som kan besvaras nekande talar för att det permanenta 

uppehållstillståndet ska återkallas. Omständigheter som kan besvaras jakande markeras med en 

bock (✓) och omständigheter som kan besvaras nekande markeras med ett kryss (☓).  

 

Det totala antalet bockar (✓) och kryss (☓) summeras i slutet av respektive tabell för varje 

enskilt rättsfall som studerats. Om det i ett rättsfall exempelvis framgår fem stycken 

omständigheter som kan besvaras nekande och två av dessa är avgörande omständigheter, 

kommer det längst ned i tabellen stå 5, 2. Om det i samma rättsfall framgår två omständigheter 

som kan besvaras jakande och en av dem har avgörande betydelse, kommer det dessutom att 

stå 2, 1 längst ned i tabellen. Det högsta antalet som kan stå längst ned är 10, 3 eftersom 

undersökningen utgår från tio stycken omständigheter varav tre av dem är av avgörande 

betydelse.  

 

Migrationsdomstolarna i respektive stad kommer att behandlas i separata avsnitt. I avsnitt 6.4 

presenteras tabellerna för migrationsdomstolen i Göteborg, i avsnitt 6.5 för Stockholm, i avsnitt 

6.6 för Malmö och avsnitt 6.7 för Luleå. Studien utreder genomslaget för både MIG 2014:6 och 

MIG 2021:2. Av den anledningen delas målen upp i kategorierna domar efter MIG 2021:2, 

vilket är efter den 19 januari 2021 och domar efter MIG 2014:6, vilket är efter den 18 mars 

2014. Studien utreder både mål där utgången blivit att det permanenta uppehållstillståndet 

återkallats och där utgången blivit att det permanenta uppehållstillståndet inte återkallats, dvs 

utlänningen får behålla sitt permanenta uppehållstillstånd. Dessa har delats upp i separata 

tabeller. 

 

I slutet av varje avsnitt för respektive migrationsdomstol görs en sammanställning på antalet 

bockar (✓) och kryss (☓) när det permanenta uppehållstillståndet både återkallats och inte 

återkallats. Sammanställningen är ett genomsnitt från resultatet av tabellerna. Ju högre antalet 

är, dvs ju närmare respektive domstol är 10, 3 desto fler omständigheter har behövt föreligga 

för respektive utgång. Avseende antalet kryss vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

bör åtminstone två stycken sådana omständigheter ha beaktats för att vara i enlighet med praxis. 

Avseende antalet bockar vid behållande av permanent uppehållstillstånd, bör inte mer än en 

avgörande omständighet vara uppfylld. Vad gäller de omständigheterna som tillmäts begränsat 

värde, finns ingen klar riktlinje för hur många sådana omständigheter som bör beaktas. Däremot 

har praxis gjort gällande att det ska vara en sammanvägd bedömning och att samtliga relevanta 

omständigheter ska beaktas. Ju fler omständigheter som beaktas, desto mer sammanvägd blir 

bedömningen. 
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6.4 Domar från migrationsdomstolen i Göteborg 
 

6.4.1 Domar efter MIG 2021:1   

Följande domar är mellan 2021-2022 och har fattats efter förtydligandet i MIG 2021:2.  

Domarna presenteras i tabeller för respektive år.  

 

Under 2022 hade Göteborg 28 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 27 avslag och ett bifall. Av 28 mål har 10 mål 

studerats, vilket framgår av tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1. 2022 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 
UM 15587-19 10625-20 1932-21 2171-21 2703-21 1387-21 3703-21 88-21 1814-21 
1* ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ ☓210 ☓ ☓ ― ☓ ☓211 ☓ 
4 ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

5 ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ 

6 ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ 
7 ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ― ― 

8 ☓ ☓  ☓ ☓ ☓   ― 

9 ☓ ―  ― ― ― ―  ☓ 

(10) ☓212 ☓213    ☓214    

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

6, 2 

 

7, 3 

 

5, 3 

 

7, 3 

 

7, 2 

 

6, 2 

 

5, 2 

 

4, 3 

 

6, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

4, 1 

 

2, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

2, 1 

 

2, 0 

 

1, 0 

 

 

Tabell 2. 2022 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat.  

UM 1095-21 

1* ☓ 

2* ✓ 

3* ✓ 

4 ☓ 

5 ✓ 

 
210 Observera att följande omständighet bedömdes trots att utlänningen är pensionär.  
211 Samma som ovan.  
212 Omständigheten som domstolen beaktat är att utlänningen skaffat bosättning i en annan del av landet än den 

där hans barn är bosatta.  
213 Omständigheten som domstolen beaktat är att giltighetstiden för utlänningens senaste bevis om 

uppehållstillstånd har löpt ut och att utlänningen inte har försökt anskaffa ett nytt bevis genom att vända sig till 

Migrationsverket eller utlandsmyndighet.  
214 Samma som ovan.   
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6 ✓ 

7 ✓ 

8 ― 

9 ― 

(10)  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

5, 2 

 

Under 2021 hade Göteborg 29 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 28 avslag och ett bifall. Av 29 mål har 10 mål 

studerats, vilket framgår av tabell 3 och 4.  

 

Tabell 3. 2021 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 5896-21 1664-21 7933-20 395-21 2289-21 819-21 5531-21 4039-21 1814-21 
1* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ ☓ ― ― ― ☓ ― ― 
4 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ― 

5 ☓ ✓ ☓ ☓ ✓ ☓ ― ✓ ☓ 

6 ― ― ― ― ―215 ☓ ☓ ☓ ☓ 

7 ☓ ― ― ― ― ― ― ― ✓ 

8 ― ―216 ☓  ― ☓ ― ― ― 

9 ― ☓ ―  ☓217 ― ― ☓ ― 

(10) ☓218   ☓219      

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

7, 3 

 

5, 3 

 

6, 3 

 

4, 2 

 

4, 2 

 

5, 2 

 

5, 3 

 

5, 2 

 

4, 2 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

 

 
215 Det framgår bara att hon har en vuxen dotter i Sverige.  
216 Det framgår enbart att den enskilde arbetar som översättare och har kunder både i Sverige och Portugal.  
217 Anledningen till att hon inte tidigare rest tillbaka till Sverige är att hennes man varit mycket sjuk. 
218 Domstolen beaktade att den enskilde som EU-medborgare har möjlighet att även utan permanent 

uppehållstillstånd vistas i Sverige i samma omfattning som den enskilde enligt egen uppgift har gjort de 

senaste åren, vilket är 2-3 månader om året.  
219 Den enskilde har inte ansökt om ett nytt bevis när giltighetstiden för utlänningens uppehållstillstånd har löpt 

ut.  
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Tabell 4. 2021 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 10527-20 

1* ☓ 

2* ✓ 

3* ― 
4 ☓ 

5 ✓ 

6 ✓ 
7 ✓ 

8 ― 

9 ― 
(10) ✓ 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

5, 1 

6.4.2 Domar efter MIG 2014:6 

Följande domar är mellan 2014-2020 och har fattats efter MIG 2014:6. Domarna presenteras i 

en gemensam tabell.  

 

Mellan 2014-2020 hade Göteborg 17 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

enligt 7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 12 avslag och 5 bifall. Av 17 mål har 12 mål 

studerats, vilket framgår av tabell 5 och 6. 

 

Tabell 5. 2014-2020 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 15950-19 9409-18 8096-15 4808-15 7517-13 6800-13 1820-14 
*1 ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ☓ ☓ 

*2 ☓ ― ☓ ☓ ― ― ☓ 

*3 ☓ ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ 
4 ― ✓ ☓ ☓ ― ― ✓ 

5 ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ 

6 ☓ ☓ ✓ ☓ ― ✓ ― 
7 ― ✓ ― ☓ ― ― ― 

8 ☓ ✓ ― ☓ ☓ ☓ ― 

9 ☓ ― ― ― ― ― ― 
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(10) ☓220     ✓221  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

7, 3 

 

3, 1 

 

5, 3 

 

7, 2 

 

3, 1 

 

2, 1 

 

4, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 0 

 

3, 0 

 

1, 0 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

3, 0 

 

1, 0 

 

Tabell 6. 2014-2020 - Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 14150-17 7754-16 3178-16 7844-15 4090-13 
1* ☓ ✓ ☓ ☓ ✓ 

2* ✓ ― ― ― ✓ 

3* ✓ ☓ ― ✓ ☓ 
4 ✓ ☓ ― ✓ ✓ 

5 ✓ ☓ ― ✓ ✓ 

6 ☓ ✓ ― ✓ ✓ 
7 ― ― ― ☓ ― 

8 ― ― ― ✓ ― 

9 ― ✓222 ― ― ― 
(10)   ✓223   

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 1 

 

3, 1 

 

1, 1 

 

2, 1 

 

1, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

1, 0 

 

5, 1 

 

5, 2 

 

6.4.3 Sammanställning av migrationsdomstolens domar från 

Göteborg  

Totalt mellan 2014-2022 hade Göteborg 74 mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL, varav 67 avslag och 7 bifall. Av 74 mål har 32 mål 

studerats.  

 
220 Migrationsdomstolen uppger att utlänningen behöver en turkisk tolk för att göra sig förstådd, trots att 

utlänningen varit bosatt i Sverige i 14 år. Vidare uppger domstolen att ”några omständigheter i form av t.ex. hög 

ålder eller andra svårigheter förknippade med språkinlärning har inte förelegat”.  
221 Migrationsdomstolen uppger att utlänningen nyligen dömts för brott begångna i Sverige vilket talar för att 

bosättningen inte upphört, men att enbart den omständigheten kan inte ligga till grund för att han skulle vara 

stadigvarande bosatt i Sverige.  
222 Utlänningen lämnade Sverige eftersom hennes föräldrar behöver omvårdnad och de befinner sig i hennes 

hemland.  
223 Migrationsdomstolen ansåg inte att Migrationsverket tillförlitligt utrett att utlänningens bosättning har 

upphört, utan har bara utgått från att utlänningen är avregistrerad från folkbokföringen. Den omständigheten kan 

inte ensamt ligga till grund för att återkalla utlänningens uppehållstillstånd.  
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6.4.3.1 Antal kryss 

 X i genomsnitt (max 10)  X* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   5.4 2.5 

Återkallelse 2014-2020 4.4 2 

Återkallelse samtliga år 5.16 2.36 

I nästan samtliga fall har minst två omständigheter som väger tungt förelegat. I enbart två 

situationer har domstolen beaktat en omständighet som väger tungt (se tabell 5).  

 

 X i genomsnitt (max 10) X* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   2 1 

Inte återkallelse 2014-2020 1.8 1 

Inte återkallelse samtliga år 1.85 1 

I samtliga fall där det ansågs att det permanenta uppehållstillståndet inte ska återkallas förelåg 

bara en avgörande omständighet. Detta är i linje med praxis, eftersom två stycken avgörande 

omständigheter talar med styrka för att det permanenta uppehållstillståndet ska återkallas. I 

samtliga fall översteg inget mål två stycken omständigheter som är av begränsad betydelse.  

 

6.4.3.2 Antal bockar 

 ✓ i genomsnitt (max 10)  ✓* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   1.1 0.1 

Återkallelse 2014-2020 1.6 0.3 

Återkallelse samtliga år 1.24 0.16 

Vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd har det i genomsnitt enbart beaktats 1.24 

omständigheter som talar emot återkallelsen.  

 ✓ i genomsnitt (max 10) ✓* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   5 1.5 
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Inte återkallelse 2014-2020 3.6 1.2 

Inte återkallelse samtliga år 4 1.28 

Vid behållandet av permanent uppehållstillstånd har det i genomsnitt beaktats 4 

omständigheter, varav 1.28 är omständigheter som väger tungt. 

6.5 Domar från migrationsdomstolen i Stockholm 

6.5.1 Domar efter MIG 2021:2 
Följande domar är mellan 2021-2022 och har fattats efter förtydligandet i MIG 2021:2. 

Domarna presenteras i tabeller för respektive år. 

Under 2022 hade Stockholm enbart två mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL, som båda resulterade i ett bifall. Båda målen har 

studerats, vilket framgår av tabell 7.  

 

Tabell 7. 2022 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 8741-21 4039-22 

1* ☓ ☓ 

2* ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ 

4 ☓ ☓ 

5 ☓ ✓ 

6 ✓ ☓ 

7 ― ✓ 

8 ― ― 

9 ☓ ― 
(10)  ☓224 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

6, 3 

 

6, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

Under 2021 hade Stockholm 90 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 78 avslag, 11 bifall och ett mål återförvisades till 

Migrationsverket. Av 90 mål har 18 mål studerats, vilket framgår av tabell 8 och 9. 

 

 
224 Omständigheten som domstolen beaktat är att utlänningen inte hört av sig till Migrationsverket för att 

anskaffa eller förnya ett giltigt bevis om permanent uppehållstillstånd.  
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Tabell 8. 2021 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 6875-20 12738-20 2945-21 2872-21 1358-21 2875-21 1026-21 2949-21 2944-21 
1* ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― 
4 ― ― ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― ― 

5 ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ 

6 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ 
7 ☓ ☓ ― ― ☓ ― ☓ ― ✓ 

8 ☓ ― ― ― ☓ ― ― ― ☓ 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
(10) ☓225     ✓226   ✓227 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

6, 1 

 

5, 3 

 

6, 3 

 

6, 3 

 

8, 3 

 

6, 3 

 

4, 2 

 

3, 2 

 

5, 2 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 1 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

Tabell 9. 2021 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 1971-21 10625-20 4009-21 2576-21 2389-21 806-21 1977-21 1557-21 2852-21 
1* ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ✓ ✓ ✓ ― ✓ ― ✓ ― ✓ 

3* ― ☓ ― ―228 ― ✓ ― ― ― 
4 ✓ ☓ ✓ ― ☓ ― ― ― ― 

5 ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ― ✓ ― ― 

8 ☓ ― ―  ☓ ― ―  ― 

9 ― ― ―  ― ― ―  ― 

 
225 Migrationsdomstolen bedömer att omständigheten att utlänningen inte behärskar det svenska språket är en 

omständighet som talar för att återkalla uppehållstillståndet. En annan omständighet som talar för att återkalla 

uppehållstillståndet är att utlänningen inte har något bankkonto i Sverige.  
226 Omständigheten att utlänningens föräldrar sökt svenskt medborgarskap åt utlänningen och därefter följt upp 

ansökan kontinuerligt, talar för att det permanenta uppehållstillståndet ska behållas.  
227 Migrationsdomstolen har tagit hänsyn till att utlänningens barn står i kö till skola i Sverige.  
228 Migrationsdomstolen har inte gjort denna bedömning, eftersom utlänningen är pensionär.  
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(10) ✓229 ✓230 ✓231     ✓232  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 1 

 

3, 2  

 

2, 0  

 

1, 1 

 

4, 1 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

1, 0 

 

1, 0 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

6, 1 

 

5, 1 

 

5, 2 

 

3, 0 

 

3, 0 

 

3, 1 

 

4, 1 

 

3, 0 

 

3, 1 

6.5.2 Domar efter MIG 2014:6 

Följande domar är mellan 2014-2020 och har fattats efter MIG 2014:6. Domarna presenteras i 

en gemensam tabell.  

 

Mellan 2014-2020 hade Stockholm 51 mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 40 avslag, 8 bifall och 3 

återförvisades till Migrationsverket. Av 51 mål har 30 mål studerats, vilket framgår av tabell 

10, 11, 12 och 13.  

 

Tabell 10. 2020 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 11803-19 2178-20 2840-20 10325-

20 
11415-

20 
10436-

20 
11332-

20 
10834-

20 
3234-20 

1* ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ 

2* ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ✓ 

3* ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 
4 ― ✓ ― ― ― ☓ ― ― ✓ 

5 ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ✓ ☓ ☓ 

6 ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ― ― ☓ ☓ 
7 ✓ ― ― ― ☓ ― ― ― ☓ 

8 ☓ ☓ ― ― ― ― ― ― ☓ 

9 ☓233 ☓234 ― ― ― ― ― ― ― 
(10) ☓235 ☓  ☓236      

 
229 Migrationsdomstolen ansåg att omständigheten att utlänningen i oktober 2020 ställde frågor kring registrering 

av sina barn i svensk skola och att barnen därefter fått plats på en skola i Sverige, talar för att behålla 

uppehållstillståndet.  
230 Migrationsdomstolen tar hänsyn till att det finns en risk att utlänningens make, som är svensk medborgare, 

inte tillåts bo i Storbritannien på grund av brexit och om utlänningen förlorar sitt permanenta uppehållstillstånd 

kan hon inte bo i Sverige och leva tillsammans med sin make, eller sina underåriga barn som också är svensk 

medborgare. Detta skulle strida mot rätt till skydd för privat- och familjeliv som framgår i artikel 8 EKMR.  
231 Migrationsdomstolen tar hänsyn till att den rådande pandemin försvårade möjligheterna att resa tillbaka till 

Sverige.  
232 Samma som ovan.  
233 Kvinnan reste till Irak för att hjälpa sin sjukliga mamma.  
234 Samma orsak som ovan. Migrationsdomstolen ansåg inte att utlänningens närvaro hos sin mamma var 

nödvändig, eftersom utlänningens syskon och andra släktingar bodde i hemlandet och mamman fick vård på 

sjukhus. 
235 Migrationsdomstolen bedömer att omständigheterna att utlänningen inte deltagit i SFI-utbildning, aldrig 

arbetat i Sverige och att utlänningen inte pratar svenska, talar för att återkalla uppehållstillståndet.  
236 Utlänningen har inte varit i kontakt med Migrationsverket eller svensk utlandsmyndighet i syfte att förnya 

bevis om uppehållstillstånd. 
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Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

7, 3 

 

5, 1  

 

5, 2 

 

5, 2 

 

5, 2 

 

4, 3 

 

3, 3 

 

4, 2 

 

5, 1  

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

2, 1 

 

4, 2 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

3, 2 

 

Tabell 11. 2019-2015 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 7131-19 13584-18 2832-19 5138-19 4437-19 17201-

17 
8515-15 7337-16 52-15 

1* ☓ ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ✓ 

2* ✓ ✓ ☓ ― ☓ ☓ ✓ ☓ ― 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 
4 ✓ ✓ ― ― ― ☓ ✓ ― ― 

5 ✓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

6 ☓ ✓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

7 ☓ ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ― 

8 ☓  ☓ ― ☓ ☓ ☓ ✓ ― 

9 ―  ― ― ― ― ― ― ― 

(10)  ☓237        

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

5, 2 

 

3, 1 

 

5, 3 

 

3, 1 

 

5, 2 

 

8, 3 

 

6, 2 

 

6, 3 

 

3, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

3, 1 

 

5, 2 

 

1, 0 

 

2, 1 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

2, 1 

 

1, 0 

 

1, 1 

 

Tabell 12. 2015 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 3623-15 4484-15 1522-15 3406-15 853-15 
1* ✓ ☓ ☓ ✓ ✓ 

2* ― ☓ ✓ ― ― 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 
4 ― ― ✓ ― ✓ 

5 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

6 ☓ ✓ ✓ ☓ ✓ 
7 ☓ ☓ ― ☓ ☓ 

8 ☓ ☓ ― ☓ ☓ 

9 ― ― ― ― ― 

(10)    ☓238  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

5, 1 

 

6, 3 

 

3, 2 

 

6, 1 

 

4, 3 

 
237 Utlänningen har inte anmält till Migrationsverket att han vill ha uppehållstillståndet kvar innan han rest ut 

från Sverige, vilket enligt migrationsdomstolen indikerar att han inte har haft något starkt intresse av att behålla 

sitt permanenta uppehållstillstånd. 
238 Utlänningen talar inte svenska.  
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Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 1 

 

1, 0 

 

3, 1 

 

1, 1 

 

3, 1 

 

Tabell 13. 2015-2019 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 1874-20 8721-18 2802-19 12103-

16 
7557-15 3403-15 2213-15 

1* ✓ ✓ ✓ ☓ ☓ ✓ ✓ 

2* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3* ☓ ☓ ― ― ✓ ― ☓ 
4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― 

6 ☓ ☓ ― ✓ ✓ ― ✓ 

7 ✓ ✓ ✓ ― ☓ ― ― 

8 ☓ ☓ ✓ ― ☓ ― ― 

9 ― ✓239 ― ― ― ― ― 

(10)   ☓240 ✓241     

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

3, 1 

 

5, 1 

 

1, 0 

 

2, 1 

 

4, 1 

 

1, 0 

 

1, 0 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

5, 2 

 

5, 2 

 

6, 2 

 

3, 1 

 

4, 2 

 

3, 2 

 

4, 2 

6.5.3 Sammanställning av migrationsdomstolens domar från 

Stockholm  
Totalt mellan 2014-2022 hade Stockholm 143 mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL, varav 118 avslag, 21 bifall och 4 mål återförvisades 

till Migrationsverket. Av 143 mål har 50 mål studerats. 

 

6.5.3.1 Antal kryss 

 X i genomsnitt (max 10)  X* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   5.5 2.5 

Återkallelse 2014-2020 4.8 2 

Återkallelse samtliga år 5.05 2.23 

 
239 Utlandsresorna har gjorts på grund av utlänningens mammas sjukdom och bortgång samt för att bistå sin 

sjuke make. Migrationsdomstolen anser att utlänningen lämnat tillräckligt godtagbara förklaringar till att 

utlänningen lämnade Sverige.  
240 Migrationsdomstolen beaktade att utlänningen inte kan språket och att utlänningen inte varit aktiv på den 

svenska arbetsmarknaden.  
241 Utlänningen har studerat svenska, engelska och varit aktiv i föreningsliv.  
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Anmärkningsvärt är att genomsnittet är väldigt likt det genomsnitt i domarna från Göteborg. I 

genomsnitt har minst två av de omständigheter som väger tungt förlegat, men i flera fall har 

enbart en sådan omständighet förelegat, vilket dragit ner snittet en del i jämförelse med 

Göteborg.  

 X i genomsnitt (max 10) X* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   1.7 0.7 

Inte återkallelse 2014-2020 2.4 0.6 

Inte återkallelse samtliga år 2 0.68 

Det har i genomsnitt förelegat mindre än en omständighet som är av avgörande betydelse, till 

skillnad från Göteborg som hade precis en omständighet i snitt.  

 

6.5.3.2 Antal bockar 

 ✓ i genomsnitt (max 10)  ✓* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   0.8 0.1 

Återkallelse 2014-2020 1.6 0.9 

Återkallelse samtliga år 1.38 0.67 

Vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd har det i genomsnitt enbart beaktats 1.38 

omständigheter som talar emot återkallelsen, vilket är ungefär lika mycket som i Göteborg.  

 ✓ i genomsnitt (max 10) ✓* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   3.9 0.8 

Inte återkallelse 2014-2020 4.3 2 

Inte återkallelse samtliga år 4.06 1.31 

Antalet omständigheter som beaktats vid behållandet av permanent uppehållstillstånd är 

nästan identisk med Göteborg.  

 



 69 

6.6 Domar från migrationsdomstolen i Malmö   

6.6.1 Domar efter MIG 2021:2 

Följande domar är mellan 2021-2022 och har fattats efter förtydligandet i MIG 2021:2. 

Domarna presenteras i tabeller för respektive år.  

 

Under 2022 hade Malmö 128 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 117 avslag, 8 bifall och tre mål återförvisades till 

Migrationsverket. Av 128 mål har 15 mål studerats, vilket framgår av tabell 14 och 15. 

 

Tabell 14. 2022 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 43436-20 9730-22 4369-22 7857-22 9750-22 9037-22 3532-22 5928-22 6023-22 
1* ☓ ☓ ✓ ✓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ 

2* ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ― ☓ 

3* ― ― ☓ ☓ ☓ ― ― ☓ ☓ 
4 ― ― ― ✓ ― ― ― ― ☓ 

5 ☓ ✓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ― 

6 ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ ― ― ― ― 
7 ☓ ☓ ― ― ― ― ― ― ☓ 

8 ☓ ☓ ― ― ― ― ― ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ☓ 
(10) ☓242     ✓243    

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

6, 1 

 

5, 2 

 

4, 2 

 

3, 2 

 

3, 2 

 

2, 2 

 

3, 2 

 

3, 2 

 

6, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 1 

 

3, 1 

 

0, 0 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

Tabell 15. 2022 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 30155-21 27978-21 30995-

21 

34433-

21 
15073-

21 
10046-

21 
1* ✓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ 

2* ✓ ✓ ✓ ― ✓ ― 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ― ― 

5 ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ✓ 

 
242 Omständigheten att utlänningen påstått att han inte mottagit något av Skatteverkets brev är enligt 

migrationsdomstolen en omständighet som talar för att breven skickats till en adress där utlänningen inte 

uppehåller sig.  
243 Migrationsdomstolen gör gällande att om utlänningen inte har kunnat återvända till Sverige på 

grund av yttre faktorer, som legat utom hans kontroll, kan det vara en sådan omständighet som talar för att hans 

bosättning inte har upphört. I förevarande fall hade utlänningen inte kunnat återvända till Sverige eftersom han 

var tvungen att göra militärtjänstgöring i sitt hemland.  
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6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 ✓ ✓ ✓ ― ☓ ✓ 

8 ✓ ― ✓ ✓ ☓  

9 ― ― ― ― ―  

(10)  ✓244   ✓245 ✓246 
Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 1 

 

3, 2 

 

2, 1 

 

2, 2 

 

3, 1 

 

1, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

6, 2 

 

5, 1 

 

6, 2 

 

4, 0 

 

4, 1 

 

4, 0 

 

Under 2021 hade Malmö 214 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 194 avslag, 15 bifall och fem mål återförvisades till 

Migrationsverket. Av 214 mål har 18 mål studerats, vilket framgår av tabell 16 och 17.  

Tabell 16. 2021 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 33179-20 12413-21 4806-21 673-21 4129-21 7842-21 3429-21 6378-21 9386-21 
1* ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ― ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

4 ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ ― ― ― 

5 ✓ ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ✓ ☓ ☓ 

6 ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ 
7 ☓ ― ― ― ☓ ― ✓ ✓ ✓ 

8 ― ― ― ― ☓ ― ― ― ― 

9 ― ― ☓247 ― ― ― ― ― ― 
(10)  ☓248 ☓249  ☓250     

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

4, 2 

 

6, 3 

 

6, 1 

 

6, 3 

 

7, 3 

 

5, 3 

 

4, 3 

 

5, 3 

 

4, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 1 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

 

 
244 Utlänningens barn går i svensk skola, vilket talar för att det permanenta uppehållstillståndet ska behållas.  
245 Den enskilde anses ha en mycket stark anknytning till Sverige, eftersom han är född i Sverige och har haft 

hela sin skolgång i Sverige.  
246 Utlänningen har ett svenskt bankkonto och besöker svensk tandläkare.  
247 Utlänningen lämnade Sverige år 2016 i syfte att vårda sin sjuka mor.  
248 Omständigheten att utlänningen inte kontaktat svenska myndigheter för att förnya sitt uppehållstillstånd talar 

för att uppehållstillståndet ska återkallas.  
249 Utlänningen kan inte svenska, vilket är en omständighet som talar för att det permanenta uppehållstillståndet 

ska återkallas.  
250 Utlänningens barn går i skola utomlands.  
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Tabell 17. 2021 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 15587-19 10948-21 24252-

20 

21303-

20 
8680-21 7755-21 31412-

20 
40802-

20 
3804-21 

1* ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ ✓ 

2* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ― ✓ ✓ 

3* ― ✓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ 
4 ✓ ☓ ✓ ― ― ☓ ✓ ― ☓ 

5 ☓ ✓ ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

6 ✓ ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ✓ ✓ ― ✓ ✓ ✓ ― ✓ ✓ 

8 ☓ ☓ ― ☓ ―  ☓ ― ― 

9 ― ― ― ― ―   ― ― 
(10)  ✓251      ✓252  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

2, 0 

 

4, 1 

 

2, 1 

 

2, 0 

 

2, 2 

 

4,2 

 

3, 1 

 

2, 1 

 

3, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

5, 2 

 

5, 2 

 

4, 2 

 

4, 2 

 

4, 1 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

4, 1 

 

4, 2 

6.6.2 Domar efter MIG 2014:6 

Följande domar är mellan 2014-2020 och har fattats efter MIG 2014:6. Domarna presenteras i 

tabeller för respektive år. 

 

Mellan 2014-2020 hade Malmö 323 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

enligt 7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången 300 avslag, 18 bifall och fem mål 

återförvisades till Migrationsverket. Av 323 mål har 81 mål studerats, vilket framgår av tabell 

18-26.  

 

Tabell 18. 2020 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 24842-20 9061-19 5235-20 2567-20 3086-19 4740-20 164-20 420-20 29200-

20 
1* ✓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ ☓ ✓ 

2* ― ― ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ― 

3* ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

4 ✓ ― ☓ ☓ ✓ ― ☓ ― ✓ 

5 ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ 

6 ― ― ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ 
7 ― ― ― ☓ ― ☓ ☓ ✓ ✓ 

8 ✓ ― ― ☓ ― ☓ ☓ ― ☓ 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
251 Migrationsdomstolen tar hänsyn till att utlänningen tidigare arbetat i Sverige.  
252 Utlänningens barn går i skola och hennes make har anställning i Sverige.  
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(10)   ☓253      ☓254 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

4, 1 

 

7, 2 

 

4, 2 

 

6, 2 

 

8, 3 

 

5, 3 

 

3, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

4, 1 

 

2, 1 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

2, 1 

 

1. 1 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

5, 1 

 

Tabell 19. 2019 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 5947-19 6572-19 3087-19 7284-19 5995-18 1601-19 6346-18 2802-19 4087-18 
1* ✓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ☓ ― ― ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ ― 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ 
4 ― ― ☓ ― ― ― ☓ ✓ ― 

5 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ✓ ☓ ✓ ― 

6 ✓ ☓ ― ― ― ✓ ― ✓ ✓ 
7 ☓ ☓ ― ☓ ― ☓ ― ― ✓ 

8 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ―  ✓ 

9 ― ― ☓255 ― ― ― ―  ― 
(10)        ☓256  

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

5, 2 

 

6, 2 

 

5, 1 

 

6, 3 

 

5,3 

 

5, 3 

 

4, 2 

 

3, 2 

 

2, 2 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

2, 0 

 

1, 1 

 

3, 0 

 

3, 0 

 

Tabell 20. 2018 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 9980-17 6059-17 6855-18 5944-18 832-18 5444-18 3116-18 84-18 4883-18 
1* ☓ ☓ ✓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ☓ ― ☓ ☓ ― ― ☓ ― ☓ 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 
4 ― ☓ ✓ ☓ ― ☓ ☓ ― ― 

5 ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― ☓ ☓ ✓ 

6 ― ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― ☓ ― 
7 ― ― ☓ ☓ ― ☓ ― ☓ ✓ 

8 ― ― ☓ ☓ ― ― ☓ ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
253 Utlänningen har inte hälsat på sin make eller sin son i Sverige, vilket talade för att uppehållstillståndet ska 

återkallas enligt migrationsdomstolen.  
254 Utlänningen talar inte svenska.  
255 Utlänningen lämnade Sverige för att ta hand om sin sjuka mormor.  
256 Följande omständigheter ansåg migrationsdomstolen talade för att uppehållstillståndet skulle återkallas. 

Utlänningen har själv uppgett att han flyttade utomlands för att han önskade att vara nära sina anhöriga samt att 

utlänningen inte besökte Sverige eller hälsade på sina barn som bor i Sverige. 
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(10)          

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

4, 3 

 

5, 2 

 

6, 3 

 

8, 3 

 

2, 1 

 

4, 2 

 

6, 3 

 

5, 2 

 

3, 3 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

1, 1 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

2, 0 

 

Tabell 21. 2017 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 2437-17 6447-16 2072-17 2202-17 1388-17 1260-17 791-17 5404-17 861-17 
1* ✓ ☓ ✓ ☓ ― ☓ ― ☓ ― 

2* ― ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ 

3* ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ 
4 ― ✓ ☓ ☓ ― ― ― ― ― 

5 ― ― ✓ ― ― ― ― ☓ ― 

6 ― ✓ ☓ ☓ ☓ ― ― ✓ ☓ 
7 ― ✓ ☓ ― ― ― ― ☓ ― 

8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
(10)          

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

1, 1 

 

2, 2 

 

4, 2 

 

5, 3 

 

3, 2 

 

2, 2 

 

2, 2 

 

5, 3 

 

3, 2 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 1 

 

3, 0 

 

2, 1 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

Tabell 22. 2016 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 5263-15 498-16 2559-15 2605-15 5779-15 2995-16 5763-16 3787-16 5090-16 
1* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ☓ 

2* ☓ ― ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ ✓ 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ☓ ― 
4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

6 ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― ― ☓ 
7 ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― ― ― ― 

8 ― ― ― ― ☓ ― ― ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
(10)      ✓257    

 
257 Utlänningen har varit fängslad och suttit i husarrest i hemlandet och därför inte har kunnat återvända till 

Sverige. Domstolen uppger att om en utlänning till följd av yttre faktorer har varit förhindrad att 

återvända till Sverige kan vara en omständighet som talar för att bosättningen i Sverige inte har upphört. 
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Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

4, 2 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

3, 3 

 

2, 2 

 

3, 3 

 

1, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 1 

 

Tabell 23. 2015 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 4113-14 2807-15 4524-14 5782-14 6112-14 2120-15 2065-15 1255-15 5186-15 
1* ☓ ☓ ― ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ 

2* ― ☓ ― ― ☓ ☓ ― ☓ ☓ 

3* ☓ ― ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ ― 

4 ― ― ― ― ― ― ― ✓ ― 

5 ― ― ― ― ― ― ― ― ✓ 

6 ― ✓ ☓ ☓ ✓ ☓ ✓ ✓ ☓ 

7 ― ☓ ☓ ― ☓ ― ― ― ☓ 

8 ☓ ☓ ― ― ☓ ― ― ― ☓ 

9 ― ― ― ― ☓258 ― ― ― ― 
(10)      ✓    

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

3, 2 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

2, 1 

 

6, 3 

 

3, 2 

 

2, 2 

 

2, 2 

 

5, 2 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

1, 0 

 

Tabell 24. 2014 - Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 3664-14 1280-14 5585-13 1764-14 983-14 2323-14 1106-14 591-14 6517-13 
1* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ― 

2* ― ― ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ 

3* ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ ☓ 
4 ― ― ― ― ― ― ✓ ― ― 

5 ― ― ― ― ― ✓ ✓ ― ― 

6 ☓ ☓ ✓ ― ☓ ― ☓ ☓ ☓ 

7 ― ― ― ☓ ☓ ― ☓ ☓ ― 

8 ― ― ― ☓ ― ― ― ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
(10)          

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

3, 2 

 

3, 2 

 

3, 3 

 

5, 3 

 

5, 3 

 

3, 3 

 

4, 2 

 

3, 1 

 

3, 1 

 
258 Migrationsdomstolen uppgav att det saknas skäl att ifrågasätta hennes uppgift om att skälet till att hon 

återvände till Bosnien var att hon ville vara sin make behjälplig under hans sjukdomstid. Dock stannade hon kvar 

i landet i 10 år efter att han avlidit.  
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Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

2, 0 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

Tabell 25. 2018-2020 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 8806-19 21948-20 11631-

20 

4494-19 362-19 9085-19 6755-18 10712-

18 

10182-

17 

1* ✓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ✓ ☓ ― 

2* ― ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ― 

3* ― ☓ ― ― ☓ ― ☓ ― ☓ 
4 ✓ ☓ ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☓ 

5 ― ☓ ☓ ✓ ☓ ☓ ☓ ― ☓ 

6 ― ✓ ✓ ✓ ☓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ― ― ✓ ― ✓ ― ✓ ― ✓ 

8 ✓ ☓ ☓ ― ✓ ― ✓ ― ― 

9 ― ― ― ✓259 ― ― ― ―  
(10)  ✓260       ✓261 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

0, 0 

 

4, 1 

 

3, 0 

 

1, 0 

 

3, 1 

 

1, 0 

 

2, 1 

 

1, 0 

 

3, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

3, 1 

 

4, 2 

 

4, 2 

 

5, 1 

 

5, 2 

 

4, 2 

 

6, 2 

 

3, 1 

 

3, 0 

 

Tabell 26. 2015-2018 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 9412-17 4866-17 1066-16 649-16 4914-16 3502-15 3669-14 4337-15 261-15 
1* ✓ ✓ ☓ ☓ ☓ ✓ ✓ ☓ ✓ 

2* ✓ ― ✓ ☓ ― ✓ ― ✓ ✓ 

3* ― ✓ ☓ ☓ ― ― ☓ ― ― 
4 ― ✓ ― ― ✓ ― ✓ ― ― 

5 ✓ ✓ ― ☓ ― ― ― ― ✓ 

6 ☓ ✓ ✓ ☓ ― ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

8 ✓ ― ― ― ― ― ― ― ― 

9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 
259 Utlänningen uppgav att han gjorde utlandsresan på grund av hemlängtan och på grund av hans sjuka syster, 

vilket migrationsdomstolen ansåg var en godtagbar förklaring.  
260 Omständigheten att utlänningen reste utomlands för att studera sitt modersmål med avsikt att genom sina 

studier förbättra sina chanser att hitta ett arbete som lärare i Sverige, talade för att uppehållstillståndet ska bestå. 

En annan omständighet som talade för att uppehållstillståndet inte ska återkallas är att utlänningen varit inskriven 

i komvux och studerat kurser i det svenska språket på distans.   
261 Utlänningen avtjänar ett straff i sitt hemland, varför domstolen ansåg att han inte kan anses ha frivilligt 

lämnat Sverige.  
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(10)   ✓  ✓262 ✓263 ✓264   

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

1, 0 

 

0, 0 

 

2, 2 

 

5, 3 

 

1, 1 

 

0, 0 

 

1, 1 

 

1, 1 

 

0,0 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

4, 2 

 

5, 1 

 

3, 1 

 

0, 0 

 

2, 0 

 

4, 2 

 

4, 1 

 

2, 1 

 

4, 2 

6.6.3 Sammanställning av migrationsdomstolens domar från 

Malmö  

Totalt mellan 2014-2022 hade Malmö 665 mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL, varav 611 avslag, 41 bifall och 13 mål återförvisades 

till Migrationsverket. Av 665 mål har 114 mål studerats.  

 

6.6.3.1 Antal kryss 

 X i genomsnitt (max 10)  X* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   4.5 2.3 

Återkallelse 2014-2020 3.8 2 

Återkallelse samtliga år 3.98 2.13 

Precis som i Göteborg och Malmö, har det i genomsnitt beaktats två omständigheter som 

väger tungt. Däremot är antalet omständigheter av begränsat betydelse något lägre.  

 X i genomsnitt (max 10) X* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   2.6 1.3 

Inte återkallelse 2014-2020 1.6 0.6 

Inte återkallelse samtliga år 2 0.87 

 

 

Precis som i Stockholm har det i snitt förelegat mindre än en omständighet som är av 

avgörande betydelse. 

 

 
262 Att utlänningens make är åter folkbokförd i Sverige, talar enligt migrationsdomstolen för att utlänningens 

bosättning inte har upphört i Sverige.  
263 Utlänningens vistelse blev utdragen på grund av att hennes psykiska sjukdom förvärrades då hon inte 

medicinerade, vilket får stöd av vad som framkommit om hennes sjukdomstillstånd. Hon blev dessutom inlagd 

på sjukhus under lång tid.  
264 Utlänningen har påbörjat heltidsstudier för att utbilda sig till kock i Sverige.  
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6.6.3.2 Antal bockar 
 ✓ i genomsnitt (max 10)  ✓* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   0.9 0.2 

Återkallelse 2014-2020 0.9 0.3 

Återkallelse samtliga år 0.91 0.27 

Vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd har det i genomsnitt inte ens beaktats en 

omständighet som talar emot en återkallelse, vilket är färre i förhållande till Stockholm och 

Göteborg som i genomsnitt beaktar åtminstone en omständighet.  

 ✓ i genomsnitt (max 10) ✓* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   4.4 1.4 

Inte återkallelse 2014-2020 3.6 1.3 

Inte återkallelse samtliga år 3.96 1.33 

Antalet omständigheter som beaktats vid behållandet av permanent uppehållstillstånd är 

nästan identisk med Göteborg och Stockholm. 

6.7 Domar från migrationsdomstolen i Luleå 

6.7.1 Domar efter MIG 2021:2 

Mellan 2014-2020 hade Luleå 0 mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

enligt 7 kap. 7 § UtlL. Därmed har inga mål från dessa år kunnat studeras.  

6.7.2 Domar efter MIG 2014:6 

Följande domar är mellan 2014-2019 och har fattats efter MIG 2014:6. Domarna presenteras i 

en gemensam tabell.  

 

Mellan 2014-2019 hade Luleå sju mål rörande återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

enligt 7 kap. 7 § UtlL. Av dessa blev utgången fem avslag och två bifall. Av sju mål har fyra 

mål studerats, vilket framgår av tabell 27 och 28.  

Tabell 27. 2014-2019 – Permanenta uppehållstillståndet återkallat. 

UM 1275-19 2559-17 285-14 

1* ☓ ― ― 

2* ― ― ― 

3* ☓ ☓ ☓ 



 78 

4 ― ― ✓ 

5 ― ― ― 

6 ☓ ☓ ☓ 

7 ― ― ☓ 

8 ― ― ― 

9 ― ― ― 

(10)    

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

3, 2 

 

2, 1 

 

3, 1 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

0, 0 

 

0, 0 

 

1, 0 

 

Tabell 28. 2019 – Permanenta uppehållstillståndet inte återkallat. 

UM 1477-18 

1* ✓ 

2* ✓ 

3* ✓ 
4 ✓ 

5 ― 

6 ✓ 
7 ― 

8 ― 

9 ✓265 
(10) ✓266 

Totalt X 

st, varav 

X* st 

 

0, 0 

Totalt ✓ 
st, varav 

✓* st 

 

7, 3 

6.7.3 Sammanställning av migrationsdomstolens domar från 

Luleå  

Totalt mellan 2014-2022 hade Luleå sju mål rörande återkallelse av permanent 

uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 § UtlL, varav fem avslag och två bifall. Av sju mål har fyra 

mål studerats. 

 
265 Utlänningen reste utomlands eftersom hennes mamma var sjuk.  
266 Att utlänningens hemresa dröjde längre än planerat berodde bl.a. på att fler familjemedlemmar råkade ut för 

olyckor samt att det uppstod svårigheter med finansieringen av resan. 
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6.7.3.1 Antal kryss 

 X i genomsnitt (max 10)  X* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   ― ― 

Återkallelse 2014-2020 2.6 1.3 

Återkallelse samtliga år 2.66 1.33 

Luleå skiljer sig från andra domstolar, eftersom genomsnittet för omständigheter som väger 

tungt understiger två stycken. Dessutom är det betydligt färre omständigheter av begränsad 

betydelse som beaktats.  

 X i genomsnitt (max 10) X* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   ― ― 

Inte återkallelse 2014-2020 0 0 

Inte återkallelse samtliga år 0 0 

 

6.7.3.2 Antal bockar 
 ✓ i genomsnitt (max 10)  ✓* i genomsnitt (max 3) 

Återkallelse 2021-2022   ― ― 

Återkallelse 2014-2020 0.3 0 

Återkallelse samtliga år 0.33 0 

Vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd har det i genomsnitt inte ens beaktats en 

omständighet som talar emot en återkallelse. Jämfört med de andra domstolarna, är detta det 

lägsta resultatet.  

 ✓ i genomsnitt (max 10) ✓* i genomsnitt (max 3) 

Inte återkallelse 2021-2022   ― ― 

Inte återkallelse 2014-2020 7 3 

Inte återkallelse samtliga år 7 3 
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6.8 Resultatet av den kvantitativa studien 
 

Den kvantitativa studien syftar till att visa om domstolen beaktar de omständigheter som ställts 

upp i praxis och i vilken utsträckning de beaktar dessa omständigheter. Domstolen ska göra en 

sammanvägd bedömning, vilket innebär att ju fler omständigheter som beaktas, desto mer 

sammanvägd är bedömningen. Därutöver är det av vikt att domstolarna särskilt beaktar de tre 

avgörande omständigheterna, eftersom dessa kan påverka utgången av prövningen.  

 

6.8.1 Återkallelse av permanent uppehållstillstånd 

Göteborg och Stockholm visar nästan identiska resultat vad gäller antalet kryss vid återkallelse 

av permanent uppehållstillstånd. I Göteborg var det totala genomsnittet för samtliga år 5.16 

kryss av 10 möjliga. Av dessa var 2.36 omständigheter av avgörande karaktär. Vid återkallelse 

efter MIG 2021:2 beaktades fler omständigheter, 5.4 mot 4.4 och 2.5 mot 2. I Stockholm var 

genomsnittet för samtliga år 5.05 kryss av 10 möjliga. Av dessa var 2.23 stycken avgörande 

omständigheter. Vid återkallelse efter MIG 2021:2 beaktades också fler omständigheter, 5.5 

mot 4.8 och 2.5 mot 2. I snitt krävdes alltså fem kryss varav två av avgörande karaktär för både 

Göteborg och Stockholm för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd.  

 

I Malmö finns samma trend, men det krävs färre kryss för att återkalla ett permanent 

uppehållstillstånd. I Malmö var det totala genomsnittet för samtliga år 3.98 kryss av 10 möjliga. 

Av dessa var 2.13 omständigheter av avgörande karaktär. Vid återkallelse efter MIG 2021:2 

beaktades, precis som i Göteborg och Stockholm, fler omständigheter 4.5 mot 3.8 och 2.3 mot 

2.  

 

I Luleå beaktades i genomsnitt 2.66 av 10 möjliga. Av dessa var 1.33 av avgörande karaktär. 

Detta är betydligt färre omständigheter än i de övriga städerna. Huruvida MIG 2021:2 fått 

genomslag i Luleå går inte att besvara, eftersom det saknades mål att granska åren efter 

avgörandet.  

 

Mot den bakgrunden, går det att konstatera att det krävs ungefär lika många kryss i varje 

domstol för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd och domstolarna bedömer åtminstone 

två stycken avgörande omständigheter, vilket är i enlighet med praxis. Därutöver går det att 

konstatera att MIG 2021:2 fått genomslag på så sätt att fler omständigheter beaktas vid 

prövningen. Luleå utmärker sig från resterande städer, samtidigt som det är betydligt färre 

rättsfall som granskats från Luleå på grund av att de inte har haft lika många mål rörande 7 kap.  

7 § UtlL.  

 

Beträffande antalet bockar vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd, var det totala 

genomsnittet i Göteborg för samtliga år 1.24 omständigheter, 1.38 omständigheter i Stockholm,  

0.91 i Malmö och 0.33 i Luleå. Det låga antalet kan ge en indikation på att det inte är en 

sammanvägd bedömning.  
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6.8.2 Behållande av permanent uppehållstillstånd 
I Göteborg var det totala genomsnittet för samtliga år 4 bockar av 10 möjliga. Av dessa var 1.28 

bockar av avgörande karaktär. Även här finns en trend att fler omständigheter beaktas vid 

behållande av permanent uppehållstillstånd efter MIG 2021:2, dvs 5 mot 3.6 och 1.5 mot 1.2. 

Malmö visar ett väldigt liknande resultat som Göteborg. I Malmö var genomsnittet 3.96 bockar 

av 10 möjliga. Av dessa var 1.33 bockar av avgörande karaktär. Efter avgörandet från 2021 

beaktades fler omständigheter, 4.4 mot 3.6 och 1.4 mot 1.3. I Stockholm var det totala 

genomsnittet för samtliga år 4.06. Av dessa var 1.31 bockar avgörande omständigheter. Dessa 

siffror är i princip samma som Göteborg och Malmö. I Luleå var det bara mål där utlänningens 

permanenta uppehållstillstånd inte återkallades och där uppfylldes 7 bockar av 10 möjliga. Av  

dessa var 3 bockar avgörande omständigheter.  

 

Mot den bakgrunden, går det att konstatera att det i samtliga domstolar i genomsnitt beaktats 

åtminstone 4 bockar, varav mer än ett är av avgörande karaktär, och detta är i enlighet med 

praxis.  Det går också att konstatera att MIG 2021:2 fått ett genomslag eftersom fler  

omständigheter beaktats efter avgörandet.  

 

Beträffande antalet kryss vid behållandet av permanent uppehållstillstånd, var det totala 

genomsnittet i Göteborg för samtliga år 1.85 omständigheter, 2 i Stockholm och Malmö. I Luleå 

var det som sagt bara ett mål och i det fallet var det 0 omständigheter. Detta resultat är lite bättre 

än antalet bockar vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd, vilket är en indikation på att 

det görs en mer sammanvägd bedömning vid behållandet av permanent uppehållstillstånd.  

 

6.8.3 Slutlig kommentar 

Den kvantitativa studien visar att domstolarna beaktar förhållandevis lika många 

omständigheter i prövningen enligt 7 kap. 7 § UtlL. I genomsnitt har två avgörande 

omständigheter beaktats vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd, vilket är i linje med 

prejudikaten som menar att två stycken avgörande omständigheter talar med styrka för att det 

permanenta uppehållstillståndet ska återkallas. MIG 2014:6 har fått genomslag på så sätt att 

samtliga omständigheter beaktas inom samma prövning och MIG 2021:2 har fått genomslag 

genom att fler omständigheter beaktats. I MIG 2021:2 förtydligades att samtliga relevanta 

omständigheter ska beaktas och det går helt klart att se att fler omständigheter beaktats efter 

avgörandet. Huruvida dessa varit relevanta har dock inte kunnat avgöras inom ramen för denna 

studie. Den kvantitativa studien har inte heller kunnat bedöma om enskilda omständigheter 

bedömts på samma sätt i de olika domstolar och mål.  

Av studien går det också att konstatera att när utgången blir återkallelse beaktas färre 

omständigheter som talar för att uppehållstillståndet ska behållas, än när utgången blir 

behållande av uppehållstillstånd där det beaktas dubbelt så många omständigheter som talar för 

en återkallelse. För att det ska röra sig om en sammanvägd bedömning bör omständigheter som 

talar för en återkallelse likaså omständigheter som talar emot en återkallelse beaktas. Det bör 

dock understrykas att domstolen kan ha beaktat omständigheter, även om de inte framgår 

explicit i domskälen.  
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6.9 Den kvalitativa studien  

I ovanstående studie har det identifierats olikheter i bedömningen av en del omständigheter, 

som inte visar sig i den kvantitativa studien, varför det är nödvändigt att komplettera studien 

med en kvalitativ studie. Dessutom har det identifierats omständigheter som är återkommande 

och som inte varit med i listan på de nio omständigheterna, dvs de omständigheter som hamnat 

under ”slasken”.  

6.9.1 Bedömningen av enskilda omständigheter 
 

6.9.1.1 Avsaknad folkbokföringsbeslut 
Den första omständigheten som beaktades i den kvantitativa studien var 

folkbokföringsbedömningen. Problematiken med denna omständighet är att utlänningen kan ha 

varit avregistrerad från folkbokföringen under Migrationsverkets bedömning, men sedan åter 

blivit registrerad i folkbokföringen när migrationsdomstolarna gjort sin prövning. När 

utlänningen är åter registrerad i Sverige, har det i en del fall bedömts som det.267 Medan 

migrationsdomstolarna i andra fall utgått från den ursprungliga avregistreringen.268 Denna 

omständighet har därmed inte bedömts lika i samtliga fall, men det behöver inte nödvändigtvis 

vara fel. I praxis har det gjorts gällande att domstolen ska beakta alla vid prövningstillfället 

relevanta omständigheter. Mot bakgrund av praxis bör en ny registrering i folkbokföringen 

rimligtvis vara en omständighet som tyder på att bosättningen inte upphört, men samtidigt kan 

en avregistrering som är nära i tiden vara betungande i bedömningen. Ett problem är dock när 

migrationsdomstolarna beaktar en avregistrering från flera år tillbaka, utan att beakta en ny 

registrering i Sverige. Avsaknad folkbokföring är en sådan omständighet som väger tungt, 

vilket innebär att bedömningen av den omständigheten kan påverka utgången. Därmed är det 

särskilt viktigt att det görs en likvärdig och korrekt bedömning. I mål som inte blev återkallad 

fanns en mycket större tendens att beakta att utlänningen är åter registrerad än i mål där 

uppehållstillståndet återkallades.  

 

6.9.1.2 Avsikt att vara bosatt i Sverige  

En annan omständighet som beaktades i den kvantitativa studien var avsiktsbedömningen. Som 

ovanstående omständighet, är det särskilt viktigt att en sådan bedömning är likvärdig och 

korrekt, eftersom den är av avgörande karaktär. Dessvärre har avsiktsbedömningen skilt sig 

från fall till fall, trots snarlika omständigheter. Till exempel ansågs det i ett mål från 2022 i 

Malmö att det fanns en mycket klart uttalad avsikt, eftersom utlänningen hade en bostadsrätt i 

Sverige och en son som går i svensk förskola.269 Medan samma omständighet i ett mål i 

Stockholm från 2021 inte kom fram till det.270 Ett annat exempel är att domstolen i ett mål 

konstaterat att utlänningens kontakter med SFI och Arbetsförmedlingen talar för en avsikt att 

 
267 Se t.ex. FörvR Stockholm 2015-06-25 UM 3623-15. 
268 Se t.ex. FörvR Stockholm 2019-12-20 UM 7131-19. 
269 FörvR Malmö 2022-05-30 UM 27978-21. 
270 FörvR Stockholm 2021-11-17 UM 2944-21. 
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bo i Sverige, medan dessa omständigheter i andra fall inte alls varit med i 

avsiktsbedömningen.271 I en del situationer konstateras att det finns avsikt utan någon 

motivering.272 Anmärkningsvärt är också att domstolen ibland inte alls bedömer avsikten, trots 

att det är en väldigt viktig omständighet enligt praxis.273 

Avsikten bör ses i ljuset av rådande omständigheter vid prövningstillfället. Att befinna sig i 

Sverige under en mycket lång tid vid prövningstillfället bör därmed innebära en avsikt att vara 

bosatt i Sverige. I en del mål har domstolen mycket riktigt bedömt avsikten på detta sätt.274 

Samtidigt finns det flera mål som inte beaktat relevanta omständigheter vid prövningstillfället. 

I ett mål från 2022 i Malmö gör migrationsdomstolen bedömningen att utlänningen ”i princip 

uteslutande har vistats utanför Sverige sedan han beviljats permanent uppehållstillstånd här. 

Han har under denna tid behållit viss anknytning till Sverige genom sin familj och har varit 

fortsatt folkbokförd här”. Trots detta ansågs det inte finnas en avsikt och utlänningen fick inte 

behålla sitt permanenta uppehållstillstånd.275 I ett annat mål från 2020 i Malmö ansågs det inte 

finnas en avsikt att vara bosatt i Sverige trots att utlänningen varit bosatt i Sverige sedan 2018 

tillsammans med sin hustru och tre barn och var tillsvidareanställd i Sverige.276  

6.9.1.3 Lång vistelsetid i Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd 

Den tredje omständigheten som är av avgörande betydelse har domstolarna tillämpat likartat. 

Förmodligen har det att göra med att denna omständighet inte ger ett spelrum för skön, som till 

exempel avsiktsbedömningen. I praxis har denna omständighet inte beaktats när det rör sig om 

pensionärer. I några mål har migrationsdomstolarna följt praxis linje och inte beaktat 

omständigheten när utlänningen är pensionär.277 Däremot finns det flera mål där denna 

omständighet har beaktats.278 Huruvida det strider mot praxis är inte uppenbart, men denna 

omständighet bör i vart fall beaktas med försiktighet när det rör sig om en pensionär.  I MIG 

2021:2 görs gällande att ”den omständigheten att en person efter avslutat yrkesliv årligen 

tillbringar ett antal månader utomlands kan inte i sig tas till intäkt för att personen inte ska anses 

bosatt i landet i den mening som avses i 7 kap. 7 § utlänningslagen”. Ett par månader anses 

alltså i vart fall inte vara några problem, men hur många månader som avses med ett par 

månader är oklart. Dessutom är det oklart om omständigheten ska beaktas när det överstiger ett 

par månader.  

 

6.9.1.4. Befinner sig i Sverige vid prövningstillfället 

Denna omständighet har beaktats på ett likartat sätt. Problemet är snarare att domstolen ibland 

väljer att inte beakta omständigheten, trots att det tydligt framgår av praxis att det är en relevant 

omständighet som ska beaktas. I till exempel ett mål från 2019 i Malmö anger 

 
271 Se t.ex. FörvR Stockholm 2020-06-25 UM 2178-20 och FörvR Göteborg 2017-05-23 UM 7754-16.  
272 Se t.ex. FörvR Göteborg 2021-03-24 UM 10527-20. 
273 Se t.ex. FörvR Göteborg 2019-01-29 UM 9409-18, FörvR Göteborg 2017-05-23 UM 7754-16, FörvR 

Stockholm 2015-01-29 UM 52-15, FörvR Stockholm 2015-06-25 UM 3623-15.  
274 Se t.ex. FörvR Stockholm 2020-09-30 UM 3234-20. 
275 FörvR Malmö 2022-08-25 UM 7857-22. 
276 FörvR Malmö 2020-10-13 UM 24842-20. 
277 Se t.ex. FörvR Stockholm 2021-04-28 UM 2576-21. 
278 Se t.ex. FörvR Göteborg 2022-04-28 UM 1932-21, FörvR Göteborg 2022-06-10 UM 88-21. 
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migrationsdomstolen att ”det saknar betydelse om personen på nytt rest in i Sverige” och 

hänvisar till reg. 29-90, vilket är ett felaktigt påstående som inte stämmer överens med praxis.279 

I MIG 2014:6 gjordes gällande att alla vid prövningstillfället relevanta omständigheter ska 

beaktas, vilket inkluderar att utlänningen befinner sig i Sverige vid prövningstillfället. Dock 

förtydligades det först i MIG 2021:2 att en utlänning som befinner sig i Sverige är en relevant 

omständighet, vilket kan förklara varför det i en del mål inte beaktats innan avgörandet från 

2021.  

 

Det går inte att tolka Migrationsöverdomstolens val av adjektivet rådande, i stället för 

exempelvis adjektivet kända på ett annat sätt än att uttalandet från Regeringsrätten i reg. 29-90 

har satts ur spel när utlänningen befinner sig åter i Sverige vid prövningstillfället och även i 

övrigt uppfyller förutsättningarna för att anses bosatt i Sverige.280 

 

6.9.1.5 Vistats i Sverige under mycket lång tid med uppehållstillstånd 

Denna omständighet har beaktats på ett likartat sätt. Det beror förmodligen också på att det inte 

finns utrymme för en skönsmässig bedömning, när det gjorts klart i praxis att mer än 10 år anses 

vara en mycket lång tid.  

 

6.9.1.6 Mer familj i Sverige än i ursprungslandet 

En av omständigheterna som beaktades i den kvantitativa studien var 

familjeanknytningsbedömningen. Att beakta familjeanknytning gjordes redan i reg. 29-90, där 

det framgick att utlänningen hade fler ”nära släktingar” i sitt hemland. I 2007:34 påtalades att 

om en utlänning har familj i Sverige är det en omständighet som kan tyda på att bosättningen 

inte har upphört. Att familjeanknytningen är relevant för bosättningsbedömningen har sedan 

bekräftats av senare praxis, både i MIG 2014:6 och MIG 2021:2.  

Vid genomförandet av den kvantitativa studien blev det tydligt att migrationsdomstolarna gör 

olika bedömningar om utlänningens familjeanknytning. Flera migrationsdomstolar har bedömt 

om utlänningen har sin kärnfamilj i Sverige. Ordet kärnfamilj förekommer inte i något av 

rättsfallen i Migrationsöverdomstolen, men används flitigt av migrationsdomstolarna. 

Migrationsdomstolarna har förmodligen hämtat det från Migrationsverkets beslut. 

Migrationsverket definierar kärnfamilj som make/maka och/eller underåriga barn och använder 

detta i sina bedömningar vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Att Migrationsverket 

utgår från kärnfamilj har rimligtvis att göra med att det är ett begrepp som förekommer vid 

bedömningen om anhöriginvandring.281 

Att kärnfamiljen beaktas särskilt är inte konstigt, eftersom det är den delen av familjen som 

människor typiskt sett har starkast anknytning till. Frågan är om enbart kärnfamiljen ska 

beaktas. I MIG 2021:2 ansågs utlänningen ha en anknytning till Sverige eftersom utlänningen 

hade ”sina barn, barnbarn och viss övrig släkt i landet”. Utlänningens barn var vuxna och med 

 
279 FörvR Malmö 2019-10-30 UM 2802-19. 
280 Jfr 2015-09-07 UM 3403-15.  
281 Se 5 kap. 3 § UtlL och prop. 2005/06:72, s. 17.  
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övrig släkt avsågs utlänningens syskon. I MIG 2014:6 skrev Migrationsöverdomstolen att ”de 

omständigheter som tyder på att bosättningen trots det inte har upphört är att … han har en 

vuxen dotter”. Migrationsöverdomstolen beaktar alltså i princip all typ av nära familj och ingen 

av de föll inom ramen för kärnfamiljen enligt Migrationsverkets definition.  

Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att enbart kärnfamiljen beaktats i flera domar från 

migrationsdomstolarna. I ett rättsfall från 2022 i Göteborg anfördes av migrationsdomstolen att 

utlänningen har barn och barnbarn bosatta i Sverige, men att dessa ”inte ingår i det som brukar 

benämnas kärnfamilj”.282 I ett annat rättsfall från Göteborg har inte utlänningen ansetts ha en 

familjeanknytning eftersom han enbart har en mamma och bror i Sverige, vilket inte ryms inom 

kärnfamiljen.283  

I flera rättsfall har utlänningen haft barn i Sverige, men migrationsdomstolarna har inte ansett 

att det är en omständighet som tyder på att bosättningen inte upphört eftersom barnet är vuxet.284 

Samtidigt har det i flera andra rättsfall inte gjorts någon distinktion mellan kärnfamilj och annan 

familj, utan en anknytning till ett vuxet barn och syskon har varit omständigheter som tyder på 

att uppehållstillståndet ska behållas.285 Det råder ingen enhetlighet kring bedömningen om 

omständigheten att det finns en familjeanknytning i Sverige i prövningen om återkallelse av 

permanent uppehållstillstånd, trots att rättsläget är klart i praxis. 

Familjeanknytningsbedömningen som görs inom ramen för anhöriginvandring enligt 5 kap. 3 

§ UtlL är inte den familjeanknytningsbedömning som görs inom ramen för 

bosättningsbedömningen enligt 7 kap. 7 § UtlL. Migrationsöverdomstolen hade rimligen 

förtydligat det eller använt sig av termen kärnfamilj om den var tänkt att tillämpas på detta vis.  

 

I ett avgörande från Stockholm, görs en tillämpning där det konstateras att även om kärnfamilj 

saknas, har utlänningen syskon och föräldrar vilket är omständigheter som tyder på att 

bosättningen inte upphört.286 Tillämpningen i målet är enligt mig i enlighet med praxis. 

Kärnfamilj kan ha en viss tyngd till skillnad från övrig familj och släkt, men all typ av familj 

och släkt är en relevant omständighet som ska beaktas och som pekar på att uppehållstillståndet  

inte ska återkallas.  

 

6.9.1.7 Bostadsinnehav i Sverige 

Denna omständighet har beaktats på ett likartat sätt och även denna omständighet saknar 

utrymme för skön, vilket kan förklara att den beaktats enhetligt.  

 

 

 

 
282 Se FörvR Göteborg 2022-04-28 UM 1932-21.  
283 Se FörvR Göteborg 2022-04-07 UM 2171-21. 
284 Se t.ex. FörvR Göteborg 2021-11-22 UM 5531-21, FörvR Stockholm 2021-04-29 UM 2949-21, FörvR 

Malmö 2022-09-15 UM 9730-22, FörvR Stockholm 2021-07-23 UM 2872-21, FörvR Stockholm 2021-05-27 

UM 12738-20.  
285 Se t.ex. FörvR Stockholm 2021-07-13 UM 4009-21, FörvR Stockholm 2021-04-23 UM 2852-21. 
286 Se FörvR Stockholm 2021-07-13 UM 4009. 
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6.9.1.8 Huvuddelen av arbetet bedrivs i Sverige 

Samma som ovan.  

 

6.9.1.9 Godtagbar orsak till att utlänningen lämnade Sverige 

Migrationsdomstolarna har beaktat denna omständighet likartat. I ett mål från 2017 i Göteborg 

ansåg utlänningens utlandsvistelser inte utgöra avbrott i bosättningen i Sverige eftersom 

utlänningens föräldrar, som befann sig i hennes hemland, behövde omvårdnad.287 I ett mål från 

2019 i Stockholm ansåg migrationsdomstolen att utlänningen lämnat tillräckligt godtagbara 

förklaringar till att utlänningen lämnade Sverige. Utlandsresorna hade gjorts på grund av 

utlänningens mammas sjukdom och bortgång samt för att bistå sin sjuke make.288 Vidare har 

migrationsdomstolen i ett mål från 2019 i Malmö godtagit förklaringen att utlänningen gjorde 

utlandsresan på grund av hemlängtan och på grund av hans sjuka syster. Även i ett mål från 

2019 i Luleå godtogs förklaringen att utlänningen reste utomlands eftersom hennes mamma var 

sjuk.289 

I andra fall har migrationsdomstolarna inte godtagit förklaringen att en närstående varit sjuk, 

men hade en rimlig motivering.290 I till exempel ett mål från 2020 i Stockholm godtogs inte 

förklaringen, eftersom utlänningens mamma insjuknades två år innan utlänningen lämnade 

Sverige. Dessutom ansågs inte utlänningens närvaro hos sin mamma vara nödvändig, eftersom 

hennes syskon och andra släktingar bodde i hemlandet och utlänningens mamma fick vård på 

sjukhus.291 

6.9.2 Återkommande omständigheter från slasken  

 

6.9.2.1 Språkkravet 

En återkommande omständighet i punkt 10 övrig omständighet som haft betydelse i 

bedömningen är att det beaktades om utlänningen behärskade det svenska språket.292 En sådan 

omständighet har inte beaktats av något rättsfall från Migrationsöverdomstolen, men det 

behöver nödvändigtvis inte vara fel. Domstolarna ska beakta samtliga relevanta omständigheter 

och en bristfällig svenska kan vara en indikation på att det saknas anknytning till landet eller 

att utlänningen inte befunnit sig i Sverige en lång tid. I ett mål från 2019 i Stockholm ansågs 

studier i svenska som en omständighet som talar för att bosättningen inte upphört.293 Att 

migrationsdomstolarna återkommande bedömer om utlänningen behärskar det svenska språket 

har förmodligen att göra med att det beaktas i prövningen för uppehållstillstånd.294 

 
287 FörvR Göteborg 2017-05-23 UM 7754-16. 
288 FörvR Stockholm 2019-06-12 UM 8721-18. 
289 FörvR Luleå 2019-09-13 UM 1477-18. 
290 Se t.ex. FörvR Malmö 2021-04-15 UM 4806-21, FörvR Malmö 2019-10-11 UM 3087-19, FörvR Stockholm 

2020-06-24 UM 11803-19.  
291 FörvR Stockholm 2020-06-25 UM 2178-20. 
292 Se t.ex. FörvR Stockholm 2021-01-27 UM 6875-20, FörvR Stockholm 2020-06-24 UM 11803-19, FörvR 

Malmö 2021-04-15 UM 4806-21, FörvR Göteborg 2020-02-18 UM 15950-19.  
293 FörvR Stockholm 2019-05-10 UM 2802-19.  
294 Se t.ex. MIG 2008:24 och MIG 2012:21.  
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6.9.2.2 Inte förnyat sitt uppehållstillstånd  

En annan återkommande omständighet är att giltighetstiden för utlänningens senaste bevis om 

uppehållstillstånd har löpt ut, men utlänningen har inte försökt anskaffa ett nytt bevis genom 

att vända sig till Migrationsverket eller utlandsmyndighet.295 Denna omständighet har inte 

heller beaktats av något rättsfall från Migrationsöverdomstolen.  

 

6.10 Resultatet av den kvalitativa studien 

 

Trots att det i den kvantitativa studien gick att konstatera att domstolarna beaktade ungefär lika 

många omständigheter, visar den kvalitativa studien att domstolarna inte beaktat en del 

omständigheter på samma sätt. Detta rör främst omständigheter som ger utrymme för skön.   

En observation vid granskningen av rättsfallen är att det fanns tendenser till så kallad 

konfirmeringsbias. Dels beaktade domstolarna i högre utsträckning omständigheter som 

bekräftade den valda utgången. Dels tillämpades omständigheterna på ett sätt som bekräftade 

den valda utgången. Till exempel beaktades enbart kärnfamilj när utgången blev återkallelse, 

medan samtliga familjemedlemmar beaktades när utgången blev att uppehållstillståndet ska 

behållas.  

En annan observation är att domstolarna tillämpar vissa omständigheter enbart när utgången 

blir återkallelse. Till exempel beaktade domstolarna att utlänningen inte förnyat sitt 

uppehållstillstånd när utgången blev återkallelse, men inte en enda gång beaktades 

omständigheten att utlänningen förnyat sitt uppehållstillstånd som en omständighet som talar 

för att uppehållstillståndet ska behållas. Ett annat exempel är språkkravet, där det sällan gjordes 

bedömningen att utlänningens behärskning av det svenska språket är en omständighet som talar 

för att behålla uppehållstillståndet. Däremot när utlänningen inte behärskade det svenska 

språket var det betungande för den enskilde. 

 

 

 

 

 

 
295 Se t.ex. FörvR Göteborg 2022-01-04 UM 10625-20, FörvR Göteborg 2022-04-04 UM 1387-21, FörvR 

Göteborg 2021-07-15 UM 395-21, FörvR Stockholm 2022-07-15 UM 4039-22, FörvR Stockholm 2020-12-17 

UM 10325-20, FörvR Stockholm 2019-03-11 UM 13584-18, FörvR Malmö 2021-09-03 UM 12413-21. 
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7. Rättssäkerhetsanalys av 7 kap. 7 § UtlL 

7.1 Inledning 

I följande avsnitt genomförs rättssäkerhetsanalysen och besvarande av frågeställningen; hur 

rättssäker är utformningen av återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § UtlL? Med det avses att 

uppmärksamma rättssäkerhetsproblem, i både formell och materiell bemärkelse, som 

framträder i 7 kap. 7 § UtlL och dess rättstillämpning. Följande analys kommer att utgå från de 

kriterier som angetts i avsnitt 2.6.1.  

7.2 Den formella rättssäkerheten 

 

Inom bedömningen av den formella rättssäkerheten är det av särskild relevans att bedöma 

huruvida 7 kap. 7 § UtlL är exakt, klar och adekvat samt huruvida det går att lita på dess innehåll 

och ifall bestämmelsen tillämpas enhetligt. Dessa komponenter utgör tillsammans 

förutsättningarna för en hög förutsebarhet, vilket är en central och väsentlig del inom 

den formella rättssäkerheten.   

 

I 7 kap. 7 § första mening UtlL framgår att ”ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för 

en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige”. Vid en första anblick ger bestämmelsen en 

sken av att den är enkel och tydlig – om bosättningen upphört i Sverige ska det permanenta 

uppehållstillståndet återkallas. Visserligen är lagstiftningen skriven på ett okomplicerat sätt, 

men i praxis har det utvecklats en omfattande bosättningsbedömning som presenterats i tidigare 

avsnitt.296 Denna bedömning framgår inte av lagstiftningen och består av en rad omständigheter 

som i huvudsak utgår från utlänningens anknytning till Sverige. 

Utformningen av 7 kap. 7 § UtlL är allmänt hållen, vilket lämnar ett stort tolkningsutrymme. 

För att bestämmelsen ska ses som precis och tydlig bör den rimligtvis i vart fall indikera på att 

det rör sig om en omfattande bosättningsbedömning utifrån anknytning till Sverige. Till 

exempel som i det skatterättsliga bosättningsbegreppet där det i bestämmelsen listas 

omständigheter av relevans för bedömningen. Ingenstans framgår det i 7 kap. 7 § UtL att det 

ska göras en bedömning om utlänningens avsikt att bosätta sig i Sverige eller om utlänningens 

anknytning till Sverige, utan detta har helt och hållet utvecklats i praxis. Detta innebär att 

bestämmelsens ordalydelse inte stämmer överens med dess rättstillämpning, vilket gör det svårt 

att lita på bestämmelsens innehåll.  

Att den korta meningen i 7 kap. 7 § första mening UtlL utgör en omfattande 

bosättningsbedömning, påverkar förutsebarheten. Visserligen framgår 

bosättningsbedömningen i praxis, vilket gör att lagstiftningen kan vara allmänt hållen samtidigt 

som det finns en hög formell rättssäkerhet. Problemet är dock att praxis inte varit konsekvent 

och detta har i sin tur lett till att migrationsdomstolarna inte tillämpar bestämmelsen enhetligt. 

 
296 Se avsnitt 5. 
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Av den kvalitativa studien konstaterades att bestämmelsen inte tillämpades likvärdigt. I den 

kvantitativa studien gick det dock att se att MIG 2021:2, som skulle klargöra rådande praxis, 

har fått visst genomslag genom att fler omständigheter beaktas i bosättningsprövningen. 

Däremot kvarstår problematiken att dessa omständigheter inte bedöms likartat. När 

återkallelseförbehållet är allmänt hållet är det också svårare att uppfylla likhetsprincipen, 

eftersom flera tolkningar kan rymmas inom det.  

Återkallelseförbehåll som är allmänt hållna har låg förutsebarhet och det finns en risk för 

godtyckliga bedömningar. Vid tillämpningen av 7 kap. 7 § UtlL finns det exempelvis flera 

omständigheter som möjliggör för en subjektiv bedömning. Till exempel att bedöma någons 

avsikt att vara bosatt i Sverige lämnar utrymme för skön, eftersom det inte är klarlagt i praxis 

hur en sådan avsikt ska bedömas. Anmärkningsvärt är också att lagstiftaren i 

socialförsäkringslagens förarbeten uttryckt att en avsiktsbedömning inom ramen för 

bosättningsbedömningen inte är en säker metod. Lagstiftaren menar att det blir osäkert i 

praktiken att bedöma någons faktiska avsikt medan Migrationsöverdomstolen inte bara anser 

att en avsiktsbedömning är lämplig, utan också att den ska ha avgörande betydelse.  

Inte nog med att tillämpningen av 7 kap. 7 § UtlL ska göras utifrån en mängd omständigheter 

som inte framgår av lagstiftningen, utan samtliga relevanta omständigheter vid 

prövningstillfället ska beaktas. Att avgöra vad som är relevant och vad som inte är relevant gör 

bosättningsbedömningen komplicerad. Det finns också en svårighet i att veta när samtliga 

relevanta omständigheter har uttömts. När till och med underinstanserna har problem med att 

avgöra vad som är relevanta omständigheter, kan gemene man knappast förväntas veta vilka 

omständigheter som kan leda till en återkallelse.297  

Givet den mängd olika omständigheter som kan vara relevanta vid prövningstillfället, ges 

underinstanserna också ett stort handlingsutrymme. Det innebär att underinstanserna kan 

argumentera för båda utgångarna i ett mål beroende på vilka omständigheter som beaktas och 

hur dessa omständigheter tillämpas. Som framgår i den empiriska undersökningen, beaktades i 

hög grad enbart omständigheter som bekräftar respektive utgång och de valda omständigheterna 

tillämpades på ett sätt som bekräftade respektive utgång. Detta trots att det ska göras en 

sammanvägd bedömning mellan omständigheter som pekar på att bosättningen upphört och 

omständigheter som pekar på att bosättningen ska bestå.  

7.3 Den materiella rättssäkerheten  

 

Bedömningen av den materiella rättssäkerheten har sin utgångspunkt i olika mål, värden och 

principer som kommer till uttryck i utlänningslagens förarbeten. Dessa är rättstrygghet och 

stabilitet, som tar sikte på den enskildes trygga rättsliga ställning. Därutöver ska kontinuitet 

beaktas, som innebär att människor ska kunna och våga planera sitt liv och framtid. Slutligen 

 
297 Se MIG 2021:2 där målet egentligen skulle återförvisas eftersom Migrationsöverdomstolen inte ansåg att 

underinstanserna beaktat samtliga relevanta omständigheter vid prövningstillfället.  



 90 

är flexibilitet en viktig komponent, som innebär att rättsregler ska anpassas till ändrade 

förhållanden i Sverige och i omvärlden.   

 

Ett återkallande av ett permanent uppehållstillstånd är betungande för den enskilde och bör 

motiveras av ett starkt allmänt intresse. Intresset att återkalla permanenta uppehållstillstånd 

handlar enligt förarbeten om att människor som inte är bosatta i Sverige inte ska ta del av 

förmåner som följer med det permanenta uppehållstillståndet, såsom bidrag av olika slag. Att 

utlänningar dessutom får behålla sitt permanenta uppehållstillstånd när bosättningen upphört 

skulle gå emot principen om att bara det egna landets medborgare har en ovillkorlig rätt till 

bosättning i landet.  

 

Återkallelse av permanenta uppehållstillstånd får dock inte medföra större uppoffringar för 

utlänningen än vad som motiveras av detta intresse. Som nämnts tidigare, innebär en 

återkallelse att den enskilde inte längre är berättigad till erforderliga förmåner och rättigheter. 

Underinstanserna bedömer inte hur hårt en återkallelse skulle slå mot den enskilde i varje enskilt 

fall. Detta är något som EU-domstolen gör vid tillämpningen av principen om skydd för 

berättigade förväntningar. Domstolen gör en intresseavvägning där den enskildes intresse av 

stabilitet väger tungt. Avsaknaden av en sådan intresseavvägning inom ramen för 

bosättningsprövningen medför att den enskildes trygghet äventyras.  

 

Kontinuitet är betydelsefullt eftersom det förmedlar trygghet både till den enskilda utlänningen 

och utlänningens familj. Utlänningar ska kunna hysa tilltro till att det permanenta 

uppehållstillståndet inte återkallas på godtyckliga grunder och tillvaron bör vara överblickbar. 

I praxis har det i ett flertal tillfällen konstaterats att ett återkallande av ett permanent 

uppehållstillstånd är ett mycket ingripande beslut och att utlänningens trygghet måste beaktas 

när ett gynnande beslut av detta slag återkallas. Trots att bevisbördan är placerad på 

Migrationsverket, ska Migrationsverket enbart göra det sannolikt att den enskildes bosättning 

har upphört. Det lågt ställda beviskravet påverkar den enskildes trygghet negativt. I och med 

att det rör sig om en återkallelse av ett gynnande beslut, bör kraven på myndighetens utredning 

och bevisning vara högt ställda. Utlänningen ska våga planera för en framtid och lita på att 

underinstanserna inte fattar godtyckliga beslut. Med rådande ordning råder bristande kontinuitet 

vilket leder till otrygghet för den enskilde.  

 

Trots att ett av utlänningslagens mål är att anpassa sig till omvärlden och att det uttalats i 

förarbeten att det blir alltmer vanligt att människor växlar boende mellan två länder, eftersom 

de har anknytning till mer än ett land, får detta inte effekt i tillämpningen av 7 kap. 7 § UtlL. 

Om anknytningen till ett annat land är starkare och utlänningen växlar mellan Sverige och ett 

annat land, återkallas det permanenta uppehållstillståndet. Praxis har gjort gällande att relevanta 

omständigheter vid prövningstillfället ska beaktas, för att utlänningar som under en lång tid 

befunnit sig i sitt hemland men sedan återvänt till Sverige och varit bosatt en tid inte ska få sitt 

uppehållstillstånd återkallat. Detta blir dock problematiskt i situationer när utlänningen först 

befunnit sig en tid i Sverige, men sedan vid prövningstillfället befunnit sig i sitt hemland under 

en längre tid. Utlänningen kan under prövningstillfället ha en starkare anknytning till ett annat 

land på grund av att dem till exempel fått arbete där, vilken föranleder att uppehållstillståndet 
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återkallas.  

 

Återkallelseförbehållets innehåll har varit detsamma i vart fall sedan 1980 års reform, men det 

fanns en variant av rättsregeln redan i 1954 års utlänningslag. Bestämmelsen har i princip varit 

oförändrad under flera decennier, trots att det poängteras i förarbeten att utlänningslagen ska 

anpassa sig till ändrade förhållanden. Lagstiftningen bör i detta sammanhang vara flexibel och 

anpassad till samtiden, eftersom det blir allt vanligare att människor växlar boende mellan två 

länder. I och med att det blir vanligare, är det viktigt att lagstiftningen underlättar och möjliggör 

ökad rörlighet för utlänningar. Som presenterats i ett tidigare avsnitt innebär den cirkulära 

migrationen flera fördelar för ursprungslandet, destinationslandet och migranten själv.298 

 

Införandet av undantaget i 7 kap. 7 § andra meningen UtlL är förvisso ett bra sätt att hantera 

bristen på förutsebarhet och stärka utlänningens trygghet. En utlänning kan anmäla till 

Migrationsverket att bosättningen i Sverige kommer att upphöra och ha kvar sitt 

uppehållstillstånd. Utlänningen kan vistas utomlands i två år utan att behöva oroa sig för att det 

permanenta uppehållstillståndet återkallas. Undantaget möjliggör för människor att kunna 

planera sina liv under den tidsperioden. Däremot är huvudregeln oförändrad, vilket innebär att 

återkallelseförbehållet fortfarande präglas av otrygghet i de situationer där utlänningen inte 

anmäler sin utlandsresa/flytt till Migrationsverket. Med andra ord löser undantaget inte 

rättssäkerhetsproblemet med återkallelseförbehållet när det saknas en anmälan.  

7.4 Förslag på ändringar  

För att lösa rättssäkerhetsproblematiken i 7 kap. 7 § UtlL bör förutsebarheten stärkas i 

huvudregeln. Av bestämmelsen måste det klart framgå för utlänningen vilka omständigheter 

som ingår i bosättningsbedömningen och därför bör praxis kodifieras. En utlänning bör veta när 

det kan bli aktuellt med en återkallelse, för att undvika att ett sådant beslut kommer som en 

överraskning. Denna konstruktion innebär dessutom att bedömningen blir mer konsekvent i 

underinstanserna, eftersom de får konkreta omständigheter att förhålla sig till. Nuvarande 

ordning gör det svårt för underinstanserna att hitta tydlig vägledning. Det beror på att praxis 

varit inkonsekventa och att praxis har genom sin formulering ”samtliga omständigheter som 

vid prövningstillfället har relevans för frågan om bosättningen består eller har upphört” gjort 

det möjligt att i princip beakta vilken omständighet som helst. Genom att det framgår i 

bestämmelsens ordalydelse vilka omständigheter som ska beaktas, leder det inte enbart till ökad 

förutsebarhet för den enskilde och konsensus i bedömningarna, utan det innebär också fler 

materiellt riktiga domar. 

Ett annat förslag för att öka rättssäkerheten är att ändra om undantagsregeln genom att den inte 

enbart ska gälla vid en anmälan. I stället bör den gälla ex officio vid utlandsvistelser, precis 

som undantagsregelns äldre lydelse. Den äldre lydelsen var en skyddsmekanism för flyktingar 

och andra skyddsbehövande som ville återvända till sitt hemland efter att situationen förbättrats 

 
298 Se avsnitt 4.3.3.1.  
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där. En sådan skyddsmekanism bör appliceras på samtliga utlänningar, för att ta större hänsyn 

till principen om gynnande besluts negativa rättskraft och förutsebarheten för enskilda.  

Lagstiftaren kan också behålla nuvarande ordning, men införa en anmälningsskyldighet vid 

utlandsvistelse för utlänningar med permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket skulle få en 

bättre kontroll över hur länge en utlänning vistats utomlands, vilket skulle leda till mer korrekta 

bedömningar och minska antalet skenbosättningar. Dessutom skulle förutsebarheten öka i 

samband med kontakten med Migrationsverket, där utlänningar får ytterligare information om 

när en återkallelse kan bli aktuell.  

Ett annat sätt att hantera problemet kan vara att Migrationsverket och domstolarna i varje enskilt 

fall ska beakta hur hårt en återkallelse skulle slå mot den enskilde, precis som EU-domstolen 

gör vid tillämpningen av principen om skydd för berättigade förväntningar.299 

Det bör framhållas att en lagändring inte är nödvändig om underinstanserna i större utsträckning 

beaktade lagstiftarens intentioner med bestämmelsen. I förarbetena anges att det blivit allt 

vanligare att människor växlar boende mellan två länder, eftersom de har anknytning till mer 

än ett land och att det är viktigt att lagstiftningen underlättar ökad rörlighet för utlänningar. 

Underinstanserna bör därmed ta större hänsyn till att utlänningar kan ha anknytning till mer än 

ett land och att boendet växlar mellan dessa länder. Utlänningar som har en avsikt att bo i 

Sverige, men har en starkare anknytning till ett annat land bör inte få sina permanenta 

uppehållstillstånd återkallade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
299 Se avsnitt 3.2.  
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8. Slutsats 

 

Utformningen av återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § UtlL är föråldrad och har gett upphov till 

formella och materiella rättssäkerhetsproblem. I praxis har det utvecklats en 

bosättningsbedömning som är en betydligt mer omfattande prövning än vad bestämmelsen ger 

sken av. Den faktiska tillämpningen har helt och hållet bestämts av praxis, vilket innebär att 

lagstiftarens normgivningsmakt i nuvarande ordning blir en formalitet och är nästintill 

illusorisk.  

Till skillnad från utlänningslagen, har det i förarbeten till andra författningar som har ett 

bosättningsbegrepp, förklarats hur begreppet ska tillämpas och dessutom har det funnits 

motiveringar till dess omfång. Att det i förarbeten till återkallelseförbehållet inte finns någon 

som helst vägledning på hur bosättningsbegreppet ska tillämpas, måste tolkas som att 

lagstiftaren förmodligen inte räknat med att begreppet lämnar ett brett tolkningsutrymme.  

Förutsebarheten för utlänningar är svag på grund av att bestämmelsen är allmänt hållen och på 

grund av att praxis inte varit entydig. Avsaknaden av en legaldefinition eller motsvarande 

vägledning av hur bosättningsrekvisitet ska tillämpas är huvudproblemet. Detta har föranlett en 

praxis som varit otydlig och oenig, som i sin tur påverkat migrationsdomstolarna till att vara 

inkonsekventa i sina bedömningar. Migrationsdomstolarnas bedömningar har i vissa fall skilt 

sig från rådande praxis, genom att enskilda omständigheter bedömts hårdare.   

Konsekvenserna av att återkalla ett permanent uppehållstillstånd är stora för en utlänning och 

bör noggrant övervägas. Prövningen kräver stor aktsamhet, med beaktande av principen om 

gynnande besluts negativa rättskraft. Ett permanent uppehållstillstånd är ett gynnande beslut 

som enbart bör kunna återkallas genom förutsebara och tydliga lagstadgade grunder. Därav är 

det problematiskt att en stor del av prövningen ger utrymme för skön och att uppehållstillståndet 

kan återkallas på godtyckliga grunder. Ett förbehåll bör vara utformat och avgränsat på ett sätt 

som uppfyller rimliga krav på förutsebarhet. 

Det är inte dramatiska förändringar av återkallelseförbehållet som föreslås. Inte heller föreslås 

att bestämmelsen i detalj ska ange vilka omständigheter som ska beaktas. Att bestämmelsen 

efter ändring fortsatt är dynamisk och flexibel är väsentligt för att rättstillämparen ska kunna 

anpassa den till samtiden och rådande rättsutveckling. Problemet torde ligga i att 

rättstillämparen inte anpassat den till ändrade förhållanden i Sverige och i omvärlden. 

Människor har idag anknytning till mer än ett land och det bör främjas av rättstillämparen i 

högre utsträckning, eftersom det finns stöd för det i förarbeten och är i linje med lagstiftarens 

intentioner. 
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FörvR Malmö 2019-05-24 UM 362-19 

 

FörvR Malmö 2019-04-25 UM 10712-18 

 

FörvR Malmö 2019-02-21 UM 6755-18 

 

FörvR Malmö 2019-02-12 UM 6346-18 
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FörvR Malmö 2019-02-04 UM 4087-18 

 

FörvR Malmö 2019-01-24 UM 5995-18 

 

FörvR Malmö 2018-11-05 UM 6855-18 

 

FörvR Malmö 2018-07-27 UM 4883-18 

 

FörvR Malmö 2018-07-20 UM 5444-18 

FörvR Malmö 2018-07-18 UM 9980-17 

 

FörvR Malmö 2018-07-12 UM 3116-18 

 

FörvR Malmö 2018-06-25 UM 10182-17 

 

FörvR Malmö 2018-06-21 UM 5944-18 

 

FörvR Malmö 2018-04-09 UM 832-18 

 

FörvR Malmö 2018-03-14 UM 9412-17 

 

FörvR Malmö 2018-02-15 UM 6059-17 

 

FörvR Malmö 2018-02-12 UM 84-18 

 

FörvR Malmö 2017-10-31 UM 5404-17 

 

FörvR Malmö 2017-10-05 UM 791-17 

 

FörvR Malmö 2017-09-14 UM 4866-17 

 

FörvR Malmö 2017-09-11 UM 2072-17 

 

FörvR Malmö 2017-09-05 UM 1260-17 

 

FörvR Malmö 2017-05-18 UM 6447-16 

 

FörvR Malmö 2017-05-08 UM 1388-17 

 

FörvR Malmö 2017-04-06 UM 2202-17 

 

FörvR Malmö 2017-02-22 UM 861-17 

 

FörvR Malmö 2016-12-08 UM 5763-16 

 

FörvR Malmö 2016-11-23 UM 4914-16 

 

FörvR Malmö 2016-11-21 UM 2995-16 
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FörvR Malmö 2016-11-18 UM 5090-16 

 

FörvR Malmö 2016-11-04 UM 3787-16 

 

FörvR Malmö 2016-05-25 UM 498-16 

 

FörvR Malmö 2016-04-27 UM 5263-15 

 

FörvR Malmö 2016-03-29 UM 1066-16 

 

FörvR Malmö 2016-03-22 UM 649-16 

 

FörvR Malmö 2016-03-18 UM 5779-15 

 

FörvR Malmö 2016-02-24 UM 2605-15 

 

FörvR Malmö 2016-01-14 UM 2559-15 

 

FörvR Malmö 2015-12-09 UM 5186-15 

 

FörvR Malmö 2015-11-02 UM 3502-15 

 

FörvR Malmö 2015-10-29 UM 4337-15 

 

FörvR Malmö 2015-09-24 UM 1255-15 

 

FörvR Malmö 2015-09-22 UM 2807-15 

 

FörvR Malmö 2015-07-16 UM 2065-15 

 

FörvR Malmö 2015-07-10 UM 2120-15 

 

FörvR Malmö 2015-04-27 UM 261-15 

 

FörvR Malmö 2015-04-27 UM 5782-14 

 

FörvR Malmö 2015-02-26 UM 6112-14 

 

FörvR Malmö 2015-02-05 UM 3669-14 

FörvR Malmö 2015-01-26 UM 4113-14 

FörvR Malmö 2015-01-26 UM 4524-14 

 

FörvR Malmö 2014-12-16 UM 1764-14 

FörvR Malmö 2014-12-11 UM 3664-14 

 

FörvR Malmö 2014-10-06 UM 2323-14 
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FörvR Malmö 2014-09-03 UM 983-14 

 

FörvR Malmö 2014-08-04 UM 1280-14 

 

FörvR Malmö 2014-07-24 UM 1106-14 

 

FörvR Malmö 2014-07-08 UM 6517-13 

 

FörvR Malmö 2014-06-03 UM 5585-13 

 

FörvR Malmö 2014-05-09 UM 591-14 

Luleå 
 

FörvR Luleå 2019-09-13 UM 1477-18 

 

FörvR Luleå 2019-08-07 UM 1275-19 

FörvR Luleå 2017-10-19 UM 2559-17 

 

FörvR Luleå 2014-05-26 UM 285-14 
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