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Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd  
 
Kommittén ska ta ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige 
som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd. 
 
I utlänningslagen1 är huvudregeln att personer som får uppehållstillstånd i Sverige beviljas perma-
nenta uppehållstillstånd (PUT). Detta ändrades med den tillfälliga lagen2 från 2016 där huvudregeln 
är att de som får uppehållstillstånd ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). 
 
Här finns information om var övergången från PUT till TUT har betytt.  
 
När man diskuterar PUT och TUT är det viktigt att skilja på personer som har fått ett uppehållstill-
stånd och en skyddsstatusförklaring och de som enbart har fått ett uppehållstillstånd.   

 
PUT och TUT för personer med en skyddsstatusförklaring   
   
När Migrationsverket bedömer att en person har ett skyddsbehov ska personen beviljas en skydds-
statusförklaring. När en person anses ha skyddsbehov som flykting beviljas en flyktingstatusförkla-
ring3. Annat skyddsbehov enligt utlänningslagen ger en alternativ skyddsstatusförklaring4. Personer 
med flyktingstatusförklaring beviljas uppehållstillstånd som är tre år. Personer med alternativ 
skyddsstatusförklaring beviljas uppehållstillstånd som är 13 månader.  

För de som tas ut till Sverige som kvotflyktingar genom FN beviljas permanenta uppehållstillstånd.  

Utlänningslagens systematik är uppbyggd på att personer beviljas PUT. Ett PUT innebär att en 
person får många andra rättigheter. Sverige har även inarbetat EU:s skyddsgrundsdirektiv5 i svensk 
lagstiftning. Skyddsgrundsdirektivet har en annan systematik än utlänningslagen, på så sätt att det är 
uppbyggd på att personer beviljas skyddsstatus. Det är skyddsstatusen som ger skydd och rättig-
heter, som rätten till uppehållstillstånd.  

		
Statusförklaringen är inte begränsad i tid, utan gäller till dess att den återkallas. En statusförklaring 
återkallas när ett skyddsbehov har upphört. Skyddsbehov kan anses ha upphört av skäl som är kopp-
lade till personen som fått en statusförklaring eller skäl kopplade till situationen i personens hemland. Fram 
till dess förlängs ett TUT. 
 

  

 
1 utlänningslagen (2005:716), se 5 kap. 1 § utlänningslagen  
2 lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, se 5 § 1 st tillfälliga lagen.  
3 4 kap. 3 § utlänningslagen   
4	4	kap	3a	§	utlänningslagen	
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller stats-
lösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för 
att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning).  
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Skyddsbehovet för en flykting upphör när hen6: 
- av fri vilja på nytt använder sig av sitt hemlands skydd,  
- av fri vilja på nytt får medborgarskap som hen tidigare har förlorat,  
- får medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,  
- av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där hen är medborgare, eller  
- på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet inte längre befinner sig i en så-

dan situation att hen kan anses som flykting.  
 
Punkterna ett till fyra innebär att om en person har en flyktingstatusförklaring kan skyddsbehovet i 
princip aldrig upphöra på grund av skäl som är kopplade till personen, förutom om en person återvän-
der till eller får skydd från sitt hemland/annat land.  
 
När det gäller skäl kopplade till situationen i hemlandet kan det upphöra enligt den femte punkten som 
innebär att situationen i hemlandet har genomgått väsentliga och bestående förändringar. Med vä-
sentliga och bestående förändringar avses endast klara och djupgående förändringar som är av-
sedda att undanröja grunden för flyktingens fruktan för förföljelse. Förändringen ska ha bestått 
under en längre tid och vara grunderna för fruktan ska vara permanent undanröjda. Det kan 
handla om att det införts ett fungerande och effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraff-
ning av handlingar som innebär förföljelse och att den enskilde kommer att ha tillgång till detta 
skydd. Grundläggande mänskliga rättigheter ska garanteras och det ska finnas stabila och rättssäkra 
institutioner i landet ifråga ofta tala emot att förändringarna uppfyller dessa kriterier.7 
   
Skyddsbehovet för en alternativt skyddsbehövande upphör8: 
- om de omständigheter som medförde att hen bedömdes som skyddsbehövande inte längre 
finns eller  
- har ändrats i sådan omfattning att skydd inte längre behövs.  
Vid bedömningen ska endast väsentliga och bestående förändringar beaktas.  
 
För personer med en alternativ skyddsstatusförklaring kan skyddsbehovet alltså upphöra på fler 
grunder som är kopplade till personen. Ett exempel kan vara en person som ansetts alternativt 
skyddsbehövande på grund av risk för dödsstraff men då det nu kan konstateras att dödsstraffet 
inte längre praktiseras.  
 
På samma som gäller för flyktingstatusförklaringar ska det vara fråga om väsentliga och förstå-
ende förbättringar. Även den alternativa skyddsstatusförklaringen ger därmed ett starkt skydd.   
		

Om Migrationsverket skulle överväga att återkalla en statusförklaring kommer personen få ett of-
fentligt biträde och en muntlig utredning. Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att ett 
skyddsbehov har upphört. Det räcker i normalfallet inte med att komma fram till att den sökande 
inte skulle erhållit skyddsstatus om det i stället hade varit fråga om en förstagångsansökan.9 Vid 

 
6 regleringen finns i 4 kap. 5 § utlänningslagen  

	
7 Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring (SR 19/2016) 
8 regleringen finns i 4 kap. 5 a § utlänningslagen  
9 Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring (SR 19/2016)	
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en sådan bedömning ska Migrationsverket även pröva om det finns andra grunder för uppehålls-
tillstånd och om det finns skäl att underlåta en återkallelse trots att skyddsbehovet har upphört.   

Reglerna kring upphörande och återkallelse är nya i ett svenskt perspektiv och kan vara svåra att ta 
till sig. Hittills har Migrationsverket återkallat ytterst få statusförklaringar. Det är viktigt att de som 
berörs får denna kunskap, d.v.s. att statusen inte är tidsbegränsad.  

För- och nackdelar med PUT och TUT för skyddsbehövande 

PUT är bäst för personen som beviljas uppehållstillstånd. Det skapar en större trygghet och bättre 
möjligheter till integration. TUT riskerar att leda till oro, ohälsa och långvarig utdragen stress. TUT 
kan även leda till följdförslag som begränsar möjligheten till familjeåterförening.  

En fördel med TUT kopplat till statusförklaringar är att grunderna för det beviljade tillståndet blir 
tydligare och att det blir större fokus på de som är skyddsbehövande. Det leder också till en harmo-
nisering med övriga Europa.  

Det måste finnas en gräns för när en person inte längre ska ha tillfälliga tillstånd, bland annat för att 
ansöka om svenskt medborgarskap.  

PUT och TUT för personer utan skyddsstatusförklaring  

Personer som inte har ett skyddsbehov beviljas enbart ett tillfälligt uppehållstillstånd, utan en 
skyddsstatusförklaring. Det kan vara personer som beviljas uppehållstillstånd på grund av humani-
tära skäl eller för att personen har familjemedlemmar i Sverige. I den tillfälliga lagen finns bara två 
möjligheter till permanenta uppehållstillstånd för personer utan skyddsstatusförklaring. Det är per-
soner som kan försörja sig genom arbete eller näringsverksamhet10 eller när det är barn som har ett 
varaktigt nedsatt hälsotillstånd och det absolut krävs att hen beviljas ett PUT.11  

För personer med TUT utan skyddsstatusförklaring innebär det att personen varje gång som hen 
ansöker om förlängning ska bevisa att det finns grund för ett uppehållstillstånd.  

PUT för varaktigt bosatta personer12  

Om en person har vistats i Sverige med tillstånd i fem år kan hen ansöka om ställning som varaktigt 
bosatt (VABO). Om du har status som skyddsbehövande räknas tiden in från det att du ansökte 
om asyl. Får du ställning som VABO beviljas du ett PUT.  

	
 

10	17	§	tillfälliga	lagen		
11	18	§	tillfälliga	lagen	
12	Rådets	direktiv	2003/109/EG	om	varaktigt	bosatta	tredjelandsmedborgares	


