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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
”Jag levde på ett sätt som han ville att en kvinna utan några rättigheter skulle leva. Det värsta 

var tiden innan jag fick uppehållstillstånd för han terroriserade mig hela tiden att han inte 

skulle följa mig eller att han inte tänkte säga att vi fortfarande var tillsammans då. […]”1 

 

”Man brukar säga att Sverige är ett land där kvinnor och män är fria, och att alla är lika och 

likvärdiga här. Sverige är känt i hela världen att vara ett riktigt kvinnoland. Men det är bara i 

teorin. I praktiken ser verkligheten helt annorlunda ut. Sverige är faktiskt ett land som tillåter 

männen att ta hit kvinna efter kvinna från utlandet under en längre tid, att utnyttja henne helt 

gratis sexuellt, misshandla och hota henne till döds, och ibland även döda henne (som det hänt 

i den lilla stad där jag bor i). Männen gör exakt vad de vill, de utnyttjar kvinnorna och till sist 

kastar de ut dem; oftast tillbaka till deras hemländer. Sveriges lag rättfärdigar faktiskt deras 

handlingar.”2 

 

Sverige kan ses bedriva en offensiv jämställdhetspolitik som värnar, beskyddar och försvarar 

kvinnors mänskliga rättigheter.3 Trots det är Sverige inte förskonat från ett av de allvarligaste 

hoten mot jämställdhet, nämligen mäns våld mot kvinnor.4 Ett steg i målet om jämställdhet är 

införandet av det särskilda brottet grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § brottsbalken 

(1962:700) (BrB) som reglerar mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Införandet 

motiverades bl.a. av Sveriges internationella förbindelser om mänskliga rättigheter.5 

 

Det kan dock diskuteras skyddet mot mäns våld mot kvinnor gäller alla kvinnor. I media har 

anförts att utlänningslagens regler gör det möjligt för män att låsa in kvinnor från tredje länder 

i våldsamma relationer. Kritik har riktats mot den s.k. ”tvåårsregeln” i 5 kap. 8 § 

utlänningslagen (2005:716). 6  Innebörden av tvåårsregeln är att ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd om två år beviljas till en utlänning som har anknytning till en person i 

Sverige till vilken utlänningen antingen är eller kommer bli maka eller sambo till 
                                                
1 Lernardt, 2010, s 221. 
2 Lernardt, 2010, s 153. 
3 Se exempelvis prop. 1997/98:55 s 24, prop. 2002/03:70 s 31 ff och skr. 2011/12:3 s 23. 
4 Prop. 1997/98:55 s 21. 
5 Prop. 1997/98:55 s 24. 
6 Svenska Dagbladet, Tvåårsregeln bör tas bort, [http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tvaarsregeln-bor-tas-

bort_7309737.svd], 2014-12-29. 
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(anknytningsperson) men som utlänningen inte varit stadigvarande sammanboende med 

tidigare.7 För att utlänningen ska beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd krävs som huvudregel 

att relationen består efter dessa två år enligt 5 kap. 16 § 1 st. utlänningslagen. Dessa s.k. 

snabba anknytningsrelationer som tvåårsregeln omfattar utgör 90 % av alla 

anknytningsärenden. Tvåårsregeln drabbar därför inte ett begränsat antal utan utgör 

majoriteten i en av landets största invandrargrupper.8 

 

En skyddsregel och undantag från tvåårsregeln finns visserligen i 5 kap. 16 § 3 st. 

utlänningslagen som möjliggör att kvinnor som utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning 

av sin anknytningsperson kan få fortsatt uppehållstillstånd. Det har dock riktats kritik mot 

skyddsregeln för att vara alltför restriktiv och att den inte tar sikte på kvinnornas utsatthet. Det 

har i sin tur tolkats som att det inte råder en nolltolerans gällande våld i nära relationer mot 

dessa kvinnor som det gör för svenska kvinnor.9 Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige, Roks, menar att regelverket och dess tillämpning är oklar och att de inte 

vet vad de ska rådgiva de våldsutsatta kvinnorna.10 

 

Ett hjälpmedel för att förhindra tvåårsregelns konsekvenser är att det vid Migrationsverkets 

handläggning av ansökan kan genomföras en seriositetsprövning och riskbedömning där en 

särskild prövning ska göras om det finns en risk för att kvinnan kan utsättas för våld enligt 5 

kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 17 § 1 st. utlänningslagen. Innebörden av prövningarna är att 

Migrationsverket vid handläggningen av ärendet kan göra slagningar i misstanke- och 

brottsregistret beträffande anknytningspersonen om det finns särskilda skäl till att göra det.11 

Enligt bestämmelserna ska en seriositetsprövning och riskbedömning göras för par som inte är 

gifta vid ansökan. Om paret är gifta vid ansökningstillfället är den allmänna uppfattningen att 

ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd inte kan nekas sedan införlivningen av EG-

direktivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet) år 

2006. Detta till trots att det finns risk för att kvinnan utsätts för våld och annan allvarlig 

kränkning.12 Med anledning av lagändringen har Migrationsverket ställt frågan till sitt etiska 

råd om handläggare kan upplysa utlänningen om att anknytningspersonen har dömts för brott 

                                                
7 Att 5 kap. 8 § utlänningslagen gäller även för sambos framgår av 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. utlänningslagen. 
8 SOU 2012:45 s 13. 
9 Svenska Dagbladet, Tvåårsregeln bör tas bort, [http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tvaarsregeln-bor-tas-

bort_7309737.svd], 2014-12-29. 
10 Roks, 2009, s 7. 
11 Prop. 1999/00:43 s 43.  
12 SOU 2012:45 s 15. 



7 
 

tidigare. För handläggaren kan det vara känt sedan tidigare att anknytningspersonen inlett 

förhållanden med kvinnor men som upphört på grund av misshandel eller sexualbrott. Etiska 

rådets svar var att uppgifter som handläggaren har fått från andra ärenden och som inte 

framgår av utlänningens akt inte ska vidarebefordras. Om det av utlänningens egen akt 

framgår att anknytningspersonen begått brott kan utlänningen få ta del av uppgifterna på egen 

begäran. En handläggare ska däremot inte på eget initiativ berätta att det framgår av akten om 

anknytningspersonens brottslighet. Endast om det framgår av utlänningens akt att det finns ett 

utdrag ur belastningsregistret och att det visar att anknytningspersonen begått brott före 

införlivningen av familjeåterföreningsdirektivet som skulle ha inneburit avslag på ansökan, 

kan handläggaren erbjuda utlänningen om att ta del av akten och samtidigt informera om att 

den innehåller ett utdrag ur belastningsregistret.13 

 

Funderingar som uppkommer är vad rätten innebär för kvinnor som utsätts för våld i snabba 

anknytningsrelationer. Vad är bakgrunden till lagstiftningen? Tar rätten hänsyn till kvinnornas 

utsatthet? Råder samma offensiva vilja att bekämpa våldet som för svenska kvinnor? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera tvåårsregeln i utlänningslagen, 

skyddsregeln och undantaget från tvåårsregeln i 5:16 3 st. utlänningslagen med särskilt fokus 

på bestämmelsens punkt 2 som medger fortsatt uppehållstillstånd med anledning av våld eller 

annan allvarlig kränkning samt Sveriges införlivning av familjeåterföreningsdirektivet. Jag 

kommer vidare analysera hur den svenska rätten förhåller sig till den svenska 

jämställdhetspolitiken samt till internationella dokument om mänskliga rättigheter. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Vad är innebörden av tvåårsregeln, skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. utlänningslagen 

samt familjeåterföreningsdirektivet för kvinnor som utsätts för våld? 

• Hur förhåller sig rätten till vetenskapen om mäns våldutövning mot kvinnor i nära 

relationer? 

• Hur förhåller sig rätten till svensk jämställdhetspolitik och internationella dokument 

om mänskliga rättigheter gällande mäns våld mot kvinnor i snabba 

anknytningsrelationer? 

                                                
13 SOU 2012:45 s 115 f. 
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• Vad kan sägas om svaren på de ovan formulerade frågeställningar ur ett 

intersektionellt perspektiv? 

 

1.3 Metod och material 
I arbetet har jag använt mig av en rättsvetenskaplig metod då jag utrett och analyserat lag, 

förarbeten, praxis, doktrin och familjeåterföreningsdirektivet för att undersöka gällande rätt 

samt vilka resonemang som förts i svensk jämställdhetspolitik. Internationella dokument från 

FN och Europarådet rörande mäns våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter har också 

studerats. En jämförelse har gjorts mellan gällande rätt och svensk jämställdhetspolitik samt 

internationella dokument. SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland har varit 

betydande för detta arbete där en omfattande rättsligt utredning om regelverket har gjorts. 

Även Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller 

allvarlig kränkning - En kartläggning av tillämpningen har varit viktig för att undersöka 

rätten. I både SOU 2012:45 och Ds 2014:38 har en omfattande kartläggning gjorts av framför 

allt Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning och tolkning av regelverket 

vilket varit betydande för arbetet. 

 

Jag har även använt mig av material som ligger utanför det strikt juridiska området. Eva 

Lundbergs teori om våldets normaliseringsprocess har använts för att visa hur våldet kan 

påverka kvinnorna. Empiriskt material som kartlägger omfattningen av våld i 

anknytningsrelationer har använts för att belysa strukturella problem. Även om mörkertalet 

kan vara stort, på grund av att kvinnorna inte vänder sig till kvinnojourer och myndigheter, 

synliggör dessa källor kvinnornas utsatta läge och vad lagens utformning har för 

konsekvenser för dem. Källorna stödjer även min teoretiska utgångspunkt om 

intersektionalitet av maktaxlarna genus, etnicitet/nationalitet, klass och ålder. 

 

Grazyna Lenardts doktorsavhandling ”Invandrarkvinnor” i vägskäl: deras handlingar och 

val i våldspräglade relationer från ett genuspsykologiskt perspektiv från 2008 har varit till 

stor användning i arbetet. Avhandlingen innefattar en omfattande studie av kvinnor i 

våldspräglade relationer som invandrat till Sverige. Studien behandlar ett större omfång av 

kvinnor än vad denna uppsatts kommer behandla. Jag har därför återgett information som är 

relevant med hänsyn till kvinnor som utsätts för våld i snabba anknytningsrelationer. Även 

SOU 2012:45 och Roks rapport Fruimporten fortsätter från 2010 har använts frekvent i 

arbetet för att belysa kvinnornas utsatthet. 
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1.4 Teori 
 
1.4.1 Intersektionalitet som perspektiv i feministisk teori 
Uppsatsen kommer att ha en feministisk utgångspunkt med ett intersektionellt perspektiv. 

Med feministisk utgångspunkt menas att rätten formas av en könsmaktsordning där det ena 

könet är underordnad det andra på en strukturell nivå. Denna sociala skillnad mellan män och 

kvinnor kallas för genus. 14  Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans 

”intersectionality” som härstammar från verbet ”to intersect” vilket kan översättas till ”att 

genomskära” eller ”att korsa”. Enligt Nina Lykke, professor i genus och kultur vid 

Linköpings Universitet, är begreppet intersektionalitet kulturteoretiskt som gör det möjligt att 

visa maktrelationer av under- och överordning i vissa rumsliga och kulturella situationer. 

Intersektionalitet ett bra redskap i den feministiska debatten för att i feministisk teori och 

politik synliggöra den samverkan mellan olika maktsymmetrier i samhället som förutom 

genus kan vara exempelvis sexualitet, klass, yrke, ålder och nationalitet. Denna samverkan är 

intersektionalitetsbegreppets strukturella innebörd. Politiskt innebär intersektionalitet att 

motståndet mot maktsymmetriers samverkan enbart kan motverkas effektivt om politiken 

använder sig av principer som bygger på denna samverkan.15  

 

Kritik kan riktats mot intersektionalitetsbegreppet för att det ger upphov till oändligt många 

maktaxlar vilket i sin tur gör att analysen urvattnas. Lykke menar dock att den intersektionella 

analysen alltid måste välja vissa maktaxlar före andra. Med det sagt betyder det inte att vilka 

maktaxlar som helst kan användas. En noga reflexion över val och bortval ska göras. 

Maktaxeln genus är per se inte överordnad andra axlar i maktsymmetrin. Enligt Lykke ska 

argumentation om vilken maktaxel som anses ha störst betydelse göras.16 

 

Eftersom jag använder mig av feministisk teori med ett intersektionellt perspektiv innebär det 

implicit att genus utgör en maktaxel. Att genus är en relevant maktaxel stämmer också 

överens med vetenskapen kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer.17 Andra maktaxlar 

som jag kommer att använda mig av är klass, etnicitet/nationalitet och ålder. Enligt statistik 

och psykologisk vetenskap kan dessa maktaxlar förklara varför kvinnor från fattiga tredje 

länder utsätts för våld och hur detta förtryck gör att kvinnorna kan ha det svårt att lämna 

                                                
14 Gunnarsson och Svensson, 2009, s 29. 
15 Lykke, 2003, s 48 ff. 
16 Lykke, 2003, s 52 f. 
17 Se avsnitt 2.2. 
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mannen.18 Genus, etnicitet/nationalitet, ålder och klass utgör alltså de maktaxlar som jag anser 

har störst betydelse vad gäller kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd som utsätts för 

våld av sin anknytningsperson. Någon inbördes ordning om vilken maktaxel som har störst 

betydelse är enligt mig svårt att göra och behövs inte heller för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Det som är väsentligt för uppsatsen är att visa att de samverkar och att kvinnor inte 

underordnas enbart på grund av genus utan också på grund av andra maktaxlar. 

 

1.5 Disposition 
Enligt min uppfattning kommer uppsatsen ha en annorlunda disposition än vad juridiska 

uppsatser brukar ha. Istället för att ha sin utgångspunkt i rätten, kommer min uppsats ha sin 

utgångspunkt i de våldsutsatta kvinnorna. Uppsatsen kommer därför att börja med att belysa 

kvinnornas utsatthet och hur rätten upplevs av kvinnorna för att sedan studera lagstiftningen, 

den svenska politiken och den internationella rätten kring mäns våld mot kvinnor. Detta 

annorlunda upplägg anser jag vara en fördel eftersom en grundförståelse för kvinnornas 

utsatthet är ett första steg för att kunna analysera och diskutera rätten samt den 

bakomliggande politiken. 

 

Uppsatsen kommer i sitt kapitel 2 att ta sin början i våldet mot kvinnorna i 

anknytningsrelationer. Där kommer den forskning och statistik på omfattningen av våld, om 

var kvinnorna kommer ifrån och vad motiven kan vara för kvinnor och männen att inleda ett 

förhållande att belysas. Jag kommer vidare gå in på innebörden av våldet för kvinnorna; vad 

som innefattas av begreppet ”våld” samt hur våldet påverkar dem och deras handlingsförmåga 

genom våldets normaliseringsprocess och kvinnornas särskilda utsatthet som ”invandrare”. 

  

Kapitel 3 kommer att behandla regelverket. Jag kommer utreda och analysera tvåårsregeln, 

skyddsregeln och familjeåterföreningsdirektivet. Kapitel 4 kommer att behandla den svenska 

politiken och internationella dokument om mänskliga rättigheter vad gäller mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. En slutanalys kommer att genomföras i kapitel 5. Där kommer mina 

slutsatser behandlas samt förslag på ändringar redovisas. 

 

 

 

                                                
18 Se avsnitt 2. 
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2 Mäns våld mot kvinnor i snabba anknytningsrelationer 
 
2.1 En strukturell belysning av problematiken och dess omfattning 
I SOU 2012:45 undersöktes bl.a. hur många kvinnor med uppehållstillstånd på grund av 

anknytning utsätts för våld samt vilket land kvinnorna kommer ifrån. Kartläggningen 

genomfördes genom att tillfråga myndigheter samt brotts- och kvinnojourer vilken erfarenhet 

de har av problematiken. Den slutsats utredningen kunde dra var att av de drygt 10 000 

kvinnor som kommer till Sverige varje år på grund av anknytning kan det handla om flera 

tusen kvinnor som utsätts för våld varje år. Utöver detta tillkommer ett mörkertal eftersom 

alla våldsutsatta kvinnor inte kontaktar myndigheter och jourer. Enligt undersökningen kom 

kvinnorna främst från Irak, Iran, Mongoliet, Kosovo, Thailand och vissa länder i Afrika.19 

 

I Grazyna Lenardts enkätstudie ”Invandrarkvinnor” i vägskäl: deras handlingar och val i 

våldspräglade relationer från ett genuspsykologiskt perspektiv visar att var tredje kvinna som 

invandrat till Sverige har utsatts för våld av sin partner. Ungefär var fjärde kvinna har vistats i 

Sverige i mindre än 3 år. Kvinnorna fördelades över tre typer av grupper av förhållanden. 18 

% av kvinnorna tillhörde gruppen ”paret invandrade tillsammans till Sverige”, 57 % av 

kvinnorna tillhörde gruppen ”kvinnan kom ensam för att gifta sig med en i Sverige bosatt 

man” och 22 % av kvinnorna tillhörde gruppen ”kvinnan var bosatt i Sverige när förhållandet 

inleddes”. Majoriteten av den andra gruppen och 40 % av det totala antalet kvinnor anförde 

att de har importerats till Sverige. 42 % av samtliga kvinnor saknade permanent 

uppehållstillstånd.20 

 

År 2010 fick 78 kvinnojourer runt om i landet besvara en enkät om deras erfarenheter om 

fruimport utfärdad av Roks. Deras definition av fruimport är ”när en svensk man inleder ett 

förhållande med en kvinna i syfte att utnyttja henne – som arbetskraft eller hushållerska till 

uppassning och sex”. Enkäten hade till syfte att följa upp fjolårets enkät för att jämföra 

statistiken mellan år 2008 och 2009. Svaren gav följande data: 

 

 

 

 

                                                
19 SOU 2012:45 s 11. 
20 Lernardt, 2010, s 110 och 116. 
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                                                                                                           2009                      2008  

Antal/andel jourer som inkom med statistik                                    73 st/94%            76 st/88%  

Andel jourer som mött importkvinnor                                                80%                        70%  

Totalt antal importkvinnor som jourerna mött                                   552                          515  

Genomsnittligt antal kvinnor per jour                                                7,6                           6,8  

 

2009 kom i stort sett alla jourer in med statistik (94 %) jämfört med 88 % av jourerna året 

innan. Totalt kom kvinnojourerna i kontakt med 552 kvinnor som utsatts för fruimport under 

2009. Under 2008 var antalet 515 stycket vilket innebär att antalet kvinnor som utsatts för 

fruimport som kontaktat kvinnojouren har ökat med 7,2 %. Det genomsnittliga antalet kvinnor 

per jour ökade från 6,8 stycken år 2008 till 7,6 stycken år 2009. Förklaringen till ökningen är 

svår för Roks att säga. Erfarenheter från kvinnojourerna talar dock för att gruppen kvinnor 

som utsätts för fruimport i vart fall varit densamma eller vuxit under åren. Det tycks alltså inte 

vara något tillfälligt problem.21 

 

Två omfattande studier, genomförda av en grupp forskare vid Institutet för framtidsstudier vid 

Uppsala Universitet och University of St Andrews har studerat omfattningen av 

internationella äktenskap i Sverige mellan år 1994-2004 respektive 1990-2004. Studierna 

påvisar könsmässiga och geografiska aspekter på internationella äktenskap. Studiernas 

definition på internationella äktenskap är äktenskap som en migrerande person har ingått 

inom ett år efter dennes ankomst till Sverige med en infödd svensk. Med denna definition 

ansåg de att de kunde fånga upp äktenskap vari ett antagande kan göras att parterna inte har 

haft kontakt med varandra innan den migrerande personen kom till Sverige. Internationella 

äktenskap ökade under åren 1990-2004 med 37 % och ingångna äktenskap med kvinnor var 

större än äktenskap ingångna med än män (44 % jmf med 28 %). Den största gruppen 

migranter uppdelat efter kön var kvinnor från Asien (29 % av kvinnorna). Den andra största 

gruppen var kvinnor från Ryssland (26 % av kvinnorna) och på tredje plats kom män från 

Europa (24 % av männen). Studierna visade att majoriteten äktenskap som ingås mellan 

svenska män och utländska kvinnor ingås med kvinnor från Sydostasien och Östeuropa. 

                                                
21 Roks, 2010, s 2 och 14. 
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Därifrån är kvinnorna genomsnittligen elva år yngre och har en lägre utbildningsnivå än 

männen. Studierna visar också att åldersskillnaden är större beroende på hur fattigt landet är.22 

 

Studierna visar att dessa äktenskap skiljer sig från svenska kvinnors äktenskap med utländska 

män där den stora majoriteten kommer från andra väst- och nordeuropeiska länder och 

männen är något äldre än kvinnan samt är motsvarande eller högre utbildad än kvinnan. 

Kvinnors äktenskap med migrerande män är därmed lika äktenskap där både mannen och 

kvinnan är svenskar. Denna könsskillnad menar forskarna vara förenlig med tidigare 

internationella studier på området om s.k. ”mail-order brides”, dvs. då kvinnor från fattiga 

länder rekryteras till mer ekonomiskt välutvecklade länder. Rekryteringen sker inte sällan på 

en kommersialiserad marknad för äktenskapsförmedling via annonser på internet som 

kvinnorna lagt ut själva eller via besök i kvinnornas hemländer. Det är mycket ovanligt att 

män kommer från mail-order brides regioner. Så lite som 4 % av alla manliga immigranter 

kom från Asien. Enligt forskarna i studien stämmer statistiken överens med tidigare studier 

som pekat på att efterfrågan på partners från dessa mail-order brides regioner är främst män 

från västvärlden som söker unga kvinnor med konservativa värderingar kring synen på 

familjen och som har svårigheter att hitta en kvinna med sådana preferenser i den modernare 

västvärlden där kvinnor vanligtvis vill hitta en modern man i samma ålder. Forskarna visar på 

detta sätt att kvinnorna kan befinna sig i en underordnad ställning redan från början som 

våldsbenägna män har möjlighet dra nytta av.23 

 

Roks enkätundersökning visade att det både är män med svensk bakgrund och män med 

utländsk bakgrund som importerar fruar. Under år 2009 visade uppgifter på att av de 38 jourer 

som träffat fler än tre våldsutsatta kvinnor, var det 35 av dem som träffat kvinnor som 

importerats av män med svensk bakgrund och 33 av dem som träffat kvinnor som importerats 

av män med utländsk bakgrund. 18 kvinnojourer gav uppgifter om att det var vanligast att 

kvinnorna hade en man med svensk härkomst och 14 av kvinnojourerna uppgav att män med 

utländsk bakgrund var vanligast. Två av jourerna gav uppgifter om att det var lika vanligt med 

män med svensk bakgrund som med utländsk som ägnade sig åt fruimport.24 

 

 

                                                
22 Östh m.fl., 2009 s 2 ff; Niedomysl m.fl., 2010, s 1119 ff. 
23 Östh m.fl., 2009 s 2 ff; Niedomysl m.fl., 2010, s 1119 ff. 
24 Roks, 2010, s 14. 
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2.1.1 Varför söker sig kvinnorna till svenska män respektive svenska män till 
kvinnorna? 
En förklaring till migrationen är att kvinnorna ser migrationen som ett rationellt men också 

som ett personligt val; det kan handla om behovet av en högre levnadsstandard, religiösa eller 

politiska skäl, behovet att utvecklas som människa samt av rent kärleksmässiga anledningar 

som motiverar kvinnorna att flytta till Sverige. Som framkommit ovan förekommer ofta en 

konservativ och traditionell syn på kvinnors och mäns roller där kvinnorna kommer ifrån. En 

flytt till Sverige kan därför vara en flykt från normer som kvinnorna ser som begränsande för 

dem som individer.25 

 

Precis som kvinnornas motiv till att inleda förhållanden kan vara olika kan männens motiv 

vara lika skilda. Motiven kan vara alltifrån kärlek till efterfrågan på en kvinna som finner sig i 

den traditionella kvinnorollen som värdesätter tradition och familj över sin egen karriär. Det 

kan därför tolkas som att männen har ett behov att undgå svenska jämställdhetsnormer.  På så 

sätt skapas en ömsesidig förfrågan hos både kvinnorna och männen som kan grunda sig i 

skilda motiv.26 

 

2.2 Våldets innebörd 
Våld i nära relationer kan ta sig i olika uttryck. Kärnan i våldet är mannens utövning av makt 

och kontroll över kvinnan. I begreppet ”våld” innefattas förutom aktivt fysiskt våld även 

aktivt psykiskt våld, passivt fysiskt våld samt sexuellt våld.27 

 

Aktivt psykiskt våld kan ta sig i uttryck genom att förolämpa kvinnan genom att exempelvis 

kalla henne för ointelligent eller för glåpord som ”hora” eller ”fitta”. Mannen kan också 

isolera kvinnan genom att exempelvis förhindra henne att ha kontakt med vänner, familj 

sjukhus och myndigheter. Aktivt psykiskt våld kan även visa sig genom att mannen försätter 

kvinnan i en ekonomisk beroendesituation genom att exempelvis ta hennes pengar. Mannen 

kan också förstöra eller tvinga kvinnan att förstöra egendom som har ett personligt värde för 

henne. Ett annat sätt att psykiskt misshandla kvinnan är att hota eller skrämma henne. Mannen 

kan emotionellt utpressa kvinnan för att kontrollera henne genom att exempelvis hota med att 

                                                
25 Lenardt, 2010, s 122; Roks, 2010, s 25; Constable, 2003, s 63 och 96 f. 
26 Roks, 2010, s 25; Constable, 2003 s 63 och 96 f. 
27 Holmberg och Enander, 2010, s 23 ff. 
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ta livet av sig om hon inte handlar efter vissa ramar eller hota med att tala illa eller skämma ut 

kvinnan inför andra.28 

 

En psykisk misshandel kan även passivt påverka kvinnans hälsa och välmående och därmed 

även påverka henne fysiskt. Kvinnan kan exempelvis försättas i ett långvarigt psykiskt 

stresstillstånd, hindras sova om nätterna eller söka vård hos hälso- och sjukvård och därmed 

kan den psykiska misshandeln yttra sig även fysiskt. Aktivt fysiskt våld inrymmer våld i vid 

mening vilket kan vara alltifrån en knuff till ett knivhugg.29 

 

Sexuellt våld kan precis som de ovanstående våldstyperna ta sig i uttryck på olika sätt. Det 

kan vara att mannen gör ett direkt påtvingande samlag, att mannen gör närmanden direkt efter 

en misshandel och kvinnan vågar inte säga nej eller att mannen tvingar kvinnan att se på 

porrfilm.30 

 

2.2.1 Våldets normaliseringsprocess 
När det är på tal om våld i nära relationer ifrågasätts ofta kvinnan varför hon inte lämnar 

mannen som behandlar henne på ett sätt vilket de flesta anser som extremt och oacceptabelt. 

Eva Lundberg förklarar kvinnans oförmåga att lämna mannen med våldets 

”normaliseringsprocess”. Mannens tar successivt makten över kvinnan genom att gränserna 

för vad som är normalt förskjuts samtidigt som kvinnans möjligheter att fatta egna beslut 

minskar i takt med att hennes livsutrymme blir beskuret. På så sätt omdefinieras våldet från 

att vara något oacceptabelt till att vara normalt i kärleksförhållandet. Lundgren ger ett 

exempel på hur normaliseringsprocessen kan gå till:31 

 

Den första gången mannen slår kvinnan blir kvinnan chockad och gör motstånd. Mannen visar 

då en stark ånger och ber kvinnan om förlåtelse. Mannen förklarar att våldet beror på yttre 

faktorer såsom att mannen haft en dålig dag på jobbet eller att han är frustrerad på chefen. 

Kvinnan uppfattar därefter våldet som en ”olycka” som mannen inte kan rå för. När kvinnan 

tittar i backspegeln talar emellertid flera omständigheter för att något skulle hända. Kvinnan 

                                                
28 Holmberg och Enander, 2010, s 23 f. 
29 Holmberg och Enander, 2010, s 24. 
30 Holmberg och Enander, 2010, s 24 f. 
31 Lundgren, 2012, s 27 ff. 
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blev stormförälskad i mannen och att hon successivt isolerades från vänner och familj såg hon 

inte som något problematiskt utan snarare som ett tecken på äkta kärlek.32 

 

Den fysiska misshandeln slutar dock inte där och mannen börjar rikta förklaringarna för 

misshandeln mot kvinnan. Kvinnan protesterar mot mannens förklaring men i takt med att 

misshandeln fortskrider och hjärntvätt börjar kvinnan tro på mannens förklaringar om att 

våldet orsakas av henne. Hon försöker då anpassa sig till mannens ideal om hur ”en riktig 

kvinna” ska vara och börjar utveckla strategier för hur hon ska uppfylla mannens ideal. Men 

mannen kommer ständigt med nya krav på kvinnan vilket gör att våldet inte slutar. Mannen 

har ett växlande beteende genom att i ena stunden slå, kränka och hota kvinnan medan han i 

nästa stund ber kvinnan om ursäkt, visar ledsamhet och tröstar henne.33 

 

I slutfasen av normaliseringsprocessen är skillnaden mellan gott/ont, kärlek/våld och liv/död 

suddig och kvinnan anser att hon är orsaken till våldet. Kvinnans livsutrymme är obefintligt 

och hon känner sig död inombords utan makt över sitt eget liv. Den enda strategi som kvinnan 

har i denna fas är att överleva. För att kvinnan ska kunna ta sig ur mannens grepp behöver hon 

hjälp från utomstående eller att situationen är så allvarlig att hennes barn är i fara eller att 

kvinnan utsätts för ett sådant extremt våld att hon är nära döden som gör att hon själv lämnar 

mannen. Kvinnan får det alltmer svårare att lämna mannen ju längre in i 

normaliseringsprocessen våldet har sträckts sig.34 

 

2.2.2 Kvinnornas dubbla utsatthet 
”Han kunde göra vad han ville med mig under utvisningshot.”35 

 

”Jag är en rysk hora och ingenting annat för honom, säger han.”36 

 

Eva Lundbergs förklaringsmodell om våldets normaliseringsprocess räcker inte till att 

förklara varför våldutsatta kvinnor i snabba anknytningsrelationer inte lämnar mannen och för 

att belysa deras utsatthet. Enligt mig utgår teorin om våldets normaliseringsprocess från att 

det är en vit svensk kvinna som utsätts för våld. Grazyna Lenardts studie Invandrarkvinnor” i 

                                                
32 Lundgren, 2012, s 38. 
33 Lundgren, 2012, s 38 ff. 
34 Lundgren, 2012, s 27 ff. 
35 Lernardt, 2010, s 135. 
36 Lernardt, 2010, s 135. 
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vägskäl: deras handlingar och val i våldspräglade relationer från ett genuspsykologiskt 

perspektiv och Roks rapport Fruimporten fortsätter visar att våldsutsatta kvinnor lever under 

en dubbel utsatthet både på grund av att de är kvinnor men också grundat på att de är 

invandrare. 

 

Av Lenardts studie framgår att det är vanligt förekommande att mannen hotar kvinnan med 

utvisning. Kvinnorna kan därav uppleva att de råder en laglöshet i Sverige. Mannen kan även 

hota med att tala illa om kvinnan till hennes familj i hemlandet vilket begränsar henne från att 

återvända, hota med att ta vårdnaden om hennes barn och utnyttja hennes okunskap om de 

svenska reglerna. För kvinnan kan det innebära en stor psykisk påfrestning att bryta upp med 

mannen långt borta från familjen och hemlandet. Kvinnan kan också ha sålt allt hon äger i 

hemlandet för att starta ett nytt liv med mannen vilket gör att hon känner att hon inte har 

något att återvända till. Kvinnan kan även känna att sina möjligheter att integreras i samhället 

genom att exempelvis lära sig språket och få ett arbete och kontaktsverk är beroende av 

mannen.37 Enligt Roks rapport Fruimporten fortsätter behöver inte kvinnor som kommer till 

Sverige genom en anknytningsperson genomgå obligatorisk svenskundervisning. Delgivande 

av information till kvinnorna om deras mänskliga rättigheter och det svenska samhället är 

också bristfällig. Dessutom skrivs ofta en fullmakt vid ansökan om uppehållstillstånd som ger 

anknytningspersonen rätt att föra kvinnans talan vid kvinnans kontakt med 

Migrationsverket.38 Risken med detta är att mannen ges goda förutsättningar att isolera 

kvinnan. 

 

Utanförskapet och maktlösheten förstärks vidare genom kvinnans status som 

”invandrarkvinna” i samhället. Invandrarkvinnorna ses som medlemmar i en underordnad 

befolkningsgrupp och stöts ut av samhället genom diskriminering, marginalisering och 

rasism.39 I Lenardts studie har lyfts fram röster som talar om illa behandling av hjälpsökande 

kvinnor från socialtjänstens och polisens sida.40 Studien visar även på att det inte är ovanligt 

att den våldsutövande mannen använder sig av rasistiska förolämpningar för att kränka 

kvinnan.41 

 

                                                
37 Lernardt, 2010, s 132 f, 137, 141 f, 152 och 157; Roks, 2010, s 4 
38 Roks, 2010, s 25 och 27. 
39 Lenardt, 2010, s 289.  
40 Lenardt, 2010, s 229 f och 231 ff. 
41 Lernardt, 2010, s 141 f. 
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3 Regelverket kring uppehållstillstånd 
 
3.1 Bakgrund 
EU-medborgare eller medborgare i Island, Liechtenstein eller Norge, så kallade EES-

medborgare, har rätt att vistas och arbeta i Sverige utan visering enligt 1 kap. 3 b § och 2 kap. 

8 a § 1 st. 1 p. utlänningslagen. Om vistelsen är över tre månader har EES-medborgare 

uppehållsrätt under vissa förutsättningar enligt 3 a kap. 1 och 3 § § utlänningslagen. För 

medborgare utanför EES-området är invandring och vistelse mer reglerad. Enligt 2 kap. 3 § 

utlänningslagen finns krav på visering vid inresande eller vistelse i Sverige. Om syftet är att 

vistas i Sverige i mer än tre månader ska medborgare utanför EES-området i regel ansöka om 

och beviljas uppehållstillstånd innan inresan enligt 2 kap. 5 § och 5 kap. 18 § utlänningslagen. 

Uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsade eller permanenta (2 kap. 4 § utlänningslagen). 

 

Utlänningar som är sambo eller maka eller vill bli sambo/gifta sig med en här i Sverige bosatt 

person eller en person som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, kan beviljas 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. och 3 a § 1 st. 1 p. utlänningslagen. Vid 

prövningen om uppehållstillstånd gäller som huvudregel att anknytningspersonen, den redan 

bosatta personen eller personen som beviljats uppehållstillstånd för bosättning, kan försörja 

sig själv samt innehar en bostad som räcker till för personen och utlänningen (5 kap. 3 b § 

utlänningslagen). Om paret stadigvarande bott tillsammans i utlandet ska utlänningen beviljas 

permanent uppehållstillstånd förutsatt att det inte finns några hinder mot uppehållstillstånd 

såsom att oriktiga uppgifter har lämnats, att det är fråga om ett skenäktenskap, att utlänningen 

utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller att anknytningspersonen redan är gift med 

en annan person (5 kap. 17 a-b § utlänningslagen). Paret anses ha stadigvarande sammanbott 

utomlands när de bott tillsammans i två år.42 

 

Om paret inte stadigvarande bott tillsammans är det alltid fråga om ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd om två år på grund av snabb anknytning enligt 5 kap. 8 § utlänningslagen. 

För att utlänningen ska beviljas ett fortsatt uppehållstillstånd efter att det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet löpt ut krävs som huvudregel att förhållandet består (5 kap. 16 § 1 st. 

utlänningslagen). Denna ordning som innebär en uppskjuten invandringsprövning har kommit 

                                                
42 SOU 2005:15 s 146. 
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att kallas för ”tvåårsregeln”.43 Någon närmare motivering varför det tidsbegränsade tillståndet 

har satts på två år finns inte utan torde vara en kodifiering av praxis som gällt sedan 70-talet.44 

 

För par som är gifta innan ansökan görs samma hindersprövning som för par som 

stadigvarande sammanbott utomlands enligt 5 kap. 17 a-b § utlänningslagen. Par som inte är 

gifta vid ansökan genomgår ytterligare prövningar. För att få uppehållstillstånd måste 

förhållandet för det första framstå som seriöst (seriositetsprövning) enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 

p. utlänningslagen. Utgångspunkten för denna bedömning är en presumtion om att 

förhållandet sannolikt är seriöst, förutsatt att det inte föreligger indikationer på att det rör sig 

om ett skenförhållande eller att omständigheterna i övrigt talar för att förhållandet inte är 

seriöst menat.45 Vid denna bedömning ställs krav på att förhållandet varat en viss tid, att paret 

har träffats i viss utsträckning, att paret har god kunskap om varandra och att de har ett språk 

som de kan kommunicera med varandra med. Hänsyn tas även till om paret väntar barn och 

till traditioner inom andra kulturer som t.ex. arrangerade äktenskap. Om det är fråga om 

förhållanden som har sin bakgrund i andra sedvänjor och om äktenskapet ingås med samtycke 

borde uppehållstillstånd beviljas trots att paret har träffats i begränsad utsträckning och inte 

har en närmare kunskap om varandra.46 Vidare får inte särskilda skäl tala emot att ett 

uppehållstillstånd ges enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. utlänningslagen. Vid den bedömningen ska 

särskilt beaktas om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller 

annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid (riskbedömning) enligt 5 kap. 17 § 1 st. 

utlänningslagen. Till en början omfattade seriositetsprövning och riskbedömning både gifta 

och ogifta par. År 2006 begränsades prövningen till att bara gälla ogifta par. Lagändringen 

införlivades i anknytning till implementeringen av EU:s familjeåterföreningsdirektiv.47 

 

Nedan kommer en genomgång göras av tvåårsregeln samt när lagstiftningen medger fortsatt 

uppehållstillstånd trots att förhållandet har upphört enligt 5 kap. 16 § 3 st. utlänningslagen. 

Vidare kommer jag studera implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet samt 

innebörden av direktivet i förhållande till en seriositetsprövning och riskbedömning. Kapitlet 

kommer att avslutas med en analys. 

 

                                                
43 SOU 2012:45 s 77. 
44 SOU 2005:15 s 148. 
45 Prop. 1999/00:43 s 38 f. 
46 Wikrén och Sandesjö, 2006, s 189.  
47 Se avsnitt 3.4. 
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3.2 ”Tvåårsregeln” och regelverket kring uppskjuten invandringsprövning 
I 5 kap. 8 § utlänningslagen regleras den s.k. tvåårsregeln. I bestämmelsen anges att 

utlänningens uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat om utlänningen är make till någon som 

är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i landet om makarna inte 

stadigvarande sammanbott utomlands tidigare. För sambos gäller indirekt samma regel genom 

en jämförelse med 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. utlänningslagen. Om saken gäller en utlänning som ska 

gifta sig eller bli sambo med en person bosatt här i landet eller som beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige är det alltid en fråga om tidsbegränsat 

uppehållstillstånd (5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 8 § 2 st. utlänningslagen). I praktiken innebär 

tvåårsregeln en treårsregel eftersom förhållandet måste bestå vid Migrationsverkets 

handläggning av ärendet.48 

 

Detta förfarande, som innebär en uppskjuten invandringsprövning, är ett undantag från 

principen om beviljandet av permanent uppehållstillstånd som ges när utlänningen accepteras 

för bosättning i Sverige.49 Undantaget med tidsbegränsat uppehållstillstånd är en princip som 

varit gällande i Sverige sedan 1970-talet.50 Enligt förarbetena är ordningen med uppskjuten 

invandringsprövning en viktig del i regelsystemet genom att anknytningens seriositet och 

barhet prövas vid flera tillfällen innan det är på tal om att bevilja ett permanent 

uppehållstillstånd. Utan möjligheten att prova om förhållandet är seriöst skulle alternativet 

vara en strikt och restriktiv prövning av ansökningarna. Förarbetena anser från den 

utgångspunkten att ordningen om uppskjuten invandringsprövning är till förmån för den 

migrerande.51 

 

Det ena skälet bakom uppskjuten invandringsprövning är enligt SOU 1997:152 att motverka 

skenäktenskap. Utredningen menar att i takt med att invandringstrycket ökat blir det alltmer 

svårt att komma till Västeuropa. För den som inte är flykting eller skyddsbehövande är nästan 

den enda möjligheten att ansöka om tillstånd som anhörig. Utredningen menar att det därav 

inte är förvånande att det i sin tur leder till skenäktenskap eller att förhållandet inleds i syfte 

för att vara ett hjälpmedel till att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Med ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd eller uppskjuten invandringsprövning förhindras ett sådant 

kringgående. Det andra syftet med uppskjuten invandringsprövning är att den möjliggör en 
                                                
48 SOU 2012:45 s 80. 
49 SOU 2012:45 s 77. 
50 Wikrén och Sandesjö, 2006, s 209. 
51 Prop. 1999/00:43 s 51. 
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relativt generös tillståndsprövning. Myndigheterna behöver inte som ett första steg göra en 

alltför djupgående undersökning om det verkligen är en anhörig eller ett seriöst förhållande då 

tillståndet är tidsbegränsat och därmed ska göras om efter en tid.52 

 

I förarbetena diskuteras kvinnornas motiv till att migrera till Sverige för att inleda ett 

förhållande med en här bosatt man. Det sägs exempelvis att kvinnorna är risktagande genom 

att flytta till Sverige för att inleda en relation med en man som är för dem okänd. Kvinnornas 

relationer beskrivs som avvikande då de mer ses bero på ekonomiska, sociala och politiska 

skäl än att vara en normal stadgad kärleksrelation.53 Det anförs inget om männens motiv till 

att inleda ett förhållande eller problematiken kring att män utsätter kvinnor för våld. 

 

3.3 Fortsatt uppehållstillstånd trots brusten anknytning 
För att få fortsatt uppehållstillstånd efter att det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpt ut är 

huvudregeln att förhållandet består enligt 5 kap. 16 § 1 st. utlänningslagen. Av 5 kap. 16 § 3 

st. utlänningslagen framgår dock att utlänningen kan beviljas fortsatt uppehållstillstånd trots 

att förhållandet har upphört under tre förutsättningar vilka är (1) att utlänningen har särskild 

anknytning till Sverige, (2) förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet 

utlänningen, eller utlänningens barn, har utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av sin 

frihet eller frid eller (3) att andra starka skäl talar för att fortsatt uppehållstillstånd ska ges 

utlänningen. För att 5 kap. 16 § 3 st. ska vara tillämplig krävs att förhållandet som utgjorde 

skälet till att uppehållstillstånd beviljades från första början var ett seriöst förhållande, dvs. att 

det inte var fråga om ett skenförhållande. Detta för att förhindra missbruk av 

invandringsrätten.54 Nedan kommer en genomgång av de tre punkterna göras. 

 

1. Utlänningen har särskild anknytning till Sverige 

 

Den första möjligheten reglerar situationen då förhållandet har upphört men utlänningen har 

anknytning till Sverige ändå. En situation det kan röra sig om är att utlänningen har barn 

tillsammans med en i Sverige bosatt person som utlänningen har någon form av gemensam 

                                                
52 SOU 1997:152 s 173. 
53 Prop. 1999/00 s 34 f. 
54 Prop. 1983/84:144 s 73 f; prop. 1999/2000:43 s 52 f; MIG 2011:25; MIG 2014:12. 
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omvårdnad med. Andra exempel är att utlänningen har skaffat sig en ny sambo eller maka 

som är bosatt i Sverige eller att utlänningen fått en tillsvidareanställning.55  

 

Av rättsfallen UM 1116-07 och UM 515-07 framgår att ett heltidsarbete under två års tid eller 

mer samt halvtidsarbete under fem års tid innebar att kravet på ”särskild anknytning” 

uppfylldes. Några fasta riktmärken för när särskild anknytning genom arbete har uppfyllts 

finns dock inte utan en samlad bedömning ska göras. Enligt Migrationsöverdomstolen i UM 

985-06 var en mans kortare anställningstid och aktiviteter i övrigt i kombination med hans 

långa legala vistelsetid på 6 år i Sverige tillräckligt för att få fortsatt uppehållstillstånd. 

 

2. Förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller 

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

 

Om den andra möjligheten börjar förarbetena med att erinra om ett av motiven till den 

uppskjutna invandringsprövningen, nämligen att förhindra skenäktenskap och missbruk av 

invandringsrätten. Vidare anförs att trots att det är viktigt att upprätthålla denna ordning får 

den inte hindra åtgärder för att förhindra de negativa konsekvenserna av ordningen, framför 

allt att våldsutsatta kvinnor stannar kvar i anknytningsrelationer av rädsla för utvisning. Enligt 

förarbetena ska bestämmelsen ta fasta på situationer då utlänningen eller utlänningens barn 

utsatts för fysiskt våld eller andra handlingar som innebar allvarliga kränkningar av deras 

frihet eller frid. Varje slag av våldshandling eller kränkning kan inte innefattas av 

bestämmelsen eftersom det då skulle innebära en obetingad rätt till fortsatt uppehållstillstånd. 

Om så vore fallet skulle det enligt propositionen lätt leda till missbruk av 

invandringsbestämmelserna. Enstaka mindre allvarliga våldshandlingar ska därför inte i sig 

innebära att utlänningen beviljas fortsatt uppehållstillstånd.56 Det framgår att förarbetena 

ställer upp krav på att våldet eller kränkningen ska nå en viss allvarlighetsgrad samt, om 

våldet eller kränkningen är mindre allvarligt, krav på att det har upprepats. 

 

SOU 2012:45s granskning av Migrationsverkets avslagsbeslut under tiden 1 januari 2011-30 

juni 2011 visar att hot om se till att kvinnan utvisas inte innebär en allvarlig kränkning.57 

Dessutom talar omständigheten att kvinnan lämnar mannen med sedan återupptar förhållandet 

                                                
55 SOU 2012:45 s 82. 
56 Prop. 1999/00:43 s 53. 
57 SOU 2012:45 s 86 f. 
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för att det rörde sig om ett mindre allvarligt våld. Kvinnan måste också åberopa skyddsregeln 

innan det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut för att skyddsregeln ska kunna tillämpas.58 

 

I Ds 2014:38 kartlades tillämpningen av bestämmelsen hos Migrationsverket, 

migrationsdomstolarna samt vägledande domar av Migrationsdomstolen, huvudsakligen 

mellan år 2010-2013. I ett beslut från Migrationsverket var våld som innefattande flertalet 

slag med öppen handflata vid cirka tre tillfällen inte fråga om sådant våld som avses i 

bestämmelsen. Inte heller har Migrationsverket ansett att knuffar, sparkar, stryptag och 

kränkningar som kraftigt begränsat kvinnans rörelse- och handlingsfrihet som vidtagits för att 

kontrollera och begränsa kvinnan varit fråga om våld eller kränkningar som avses i 

bestämmelsen.59 Det framkommer också att Migrationsverket har tolkat avsaknaden av en 

mer ingående beskrivning av övergrepp och/eller att kvinnan inte sökt kontakt med relevanta 

myndigheter som omständigheter vilka tyder på att övergreppen inte varit sådana som 

omfattas av bestämmelsen. En annan slutsats som drogs var att hot om våld samt hot om 

återvändande till hemlandet inte är sådana allvarliga kränkningar som bestämmelsen syftar 

på 60  Ds 2014:38 kom även fram till att Migrationsverket först bedömer de enskilda 

handlingarnas allvar för att sedan bedöma om handlingarna varit upprepade. 61  Någon 

sammanvägd bedömning görs därför inte. Detta går enligt mig emot förarbetena som ger en 

möjlighet till en sammanvägd bedömning av mindre allvarliga våldhandlingar samt 

kränkningar och hur många gånger utlänningen utsatts för dem. 

 

Andra förutsättningar för att skyddsregeln ska tillämpas är att omständigheterna ska vara 

sådana att det kan antas att relationen upphört på grund av våldet samt att sammanboendet 

inte varit helt kortvarit. Detta på grund av intresset av att förhindra missbruk av 

invandringsrätten. 62  Enligt praxis har fyra månaders sammanboende ansetts vara helt 

kortvarigt och därför inneburit att skyddsregeln inte kunde tillämpas. Nio månaders 

sammanboende har däremot ansetts vara tillräckligt.63 

 

Angående beviskraven räcker det enligt förarbetena med att det görs sannolikt att allvarliga 

kränkningar förekommit. Det räcker dock inte med att utlänningen påstår att så varit fallet. 
                                                
58 SOU 2012:45 s 99. 
59 Ds 2014:38 s 31 f och 34. 
60 Ds 2014:38 s 33 f. 
61 Ds 2014:38 s 34 f. 
62 Prop. 1999/00:43 s 54. 
63 UN 99-2000; UN 390-00; UN 418-00. 
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Några formella krav på dokumentation ska inte ställas. Det som bör kunna vara till ledning är 

polisanmälningar, läkarintyg, intyg från sociala myndigheter och kvinnojourer. Det anförs 

vidare att om ett påstående om våld eller kränkningar framförts först vid utvisningsbeslutet 

krävs en rimlig förklaring varför det framställs så sent. Om det har gått lång tid mellan våldet 

eller den allvarliga kränkningen och upphörandet av relationen talar enligt propositionen för 

att den verkliga orsaken till förhållandet upphörande var en annan.64  

 

I MIG 2011:25 prövade Migrationsöverdomstolen beviskraven. Fallet handlade om en kvinna 

som kom till Sverige år 2006 och beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd till september 

2008 genom anknytning till sin make. Kvinnan sökte förlängning av uppehållstillståndet i juli 

2008. I november 2008 meddelade kvinnan att förhållandet tagit slut och att hon utsatts för 

våld av mannen. Beslut om äktenskapsskillnad meddelades i januari 2009. Hon gjorde samma 

år en polisanmälan om våld. Det var klarlagt att kvinnan hade uppsökt Migrationsverket 2007 

och 2008 utan att ha uppgett att förhållandet var problematiskt, att en polisanmälan om 

misshandeln lämnades in 8 månader efter att förhållandet tog slut och att kvinnan inte sökt 

upp läkare. Enligt Migrationsverket talade dessa omständigheter för att förhållandets 

upplösning inte berodde på våld eller annan allvarlig kränkning och bestämde sig därför för 

att avslå ansökan. Domen överklagades till Migrationsdomstolen som delade 

Migrationsverkets bedömning. Domen överklagades sedan till Migrationsöverdomstolen som 

ändrade domslutet grundat bl.a. på att det för personer som utsatts för våld i nära relationer 

ska beaktas de särskilda svårigheter det kan innebära att vända sig till polis och andra 

institutioner för att söka hjälp eller att överhuvudtaget berätta om sin utsatthet för 

omgivningen. I det sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till utlänningens individuella 

bakgrund och förutsättningar. Migrationsöverdomstolen anförde att det kommit fram 

uppgifter om att mannen närvarat vid kvinnans besök hos Migrationsverket och agerat som 

hennes tolk. Domstolen menade att det vore orimligt att räkna med att kvinnan skulle berätta 

om sin situation i hans närvaro. Vidare förklarade kvinnan i Migrationsöverdomstolen 

anledningen till att hon gjorde polisanmälan så sent med bl.a. mannens starka kontrollbehov 

och riktade hot om utvisning. Domstolen godtog den förklaringen. 

 

 

 

                                                
64 Prop. 1999/00:43 s 54 f. 
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3. Andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd 

 

Den tredje möjligheten till fortsatt uppehållstillstånd reglerar situationen då utlänningen av 

humanitära skäl borde få fortsatt uppehållstillstånd trots brusten anknytning. En samlad 

bedömning ska göras i varje enskilt fall om utlänningen har starka skäl till att få stanna här. 

Det kan exempelvis handla om att utlänningen riskerar att bli socialt utstött vid en hemkomst, 

att anknytningspersonen har avlidit, att utlänningen är svårt sjuk eller allvarligt 

funktionsnedsatt eller att utlänningen har en stark anknytning till Sverige. Även om 

utlänningen inte utsatts för tillräckligt allvarliga kränkningar för att det ska leda till fortsatt 

uppehållstillstånd kan utlänningen ändå beviljas fortsatt uppehållstillstånd om 

omständigheterna är ömmande vid en samlad bedömning.65 

 

SOU 2012:45s genomgång av avslagsbeslut från Migrationsverket, under tidsperioden 1 

januari 2011-30 juni 2011, indikerar på att det att uppställs höga krav för att uppfylla punkt 3. 

Utredningens slutsats är att denna möjlighet i normala fall är stängd för kvinnor som utsatts 

för våld.66 Utredningen kommer även fram till att utsatta kvinnor inte hinner etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden. Detta kan ses som naturlig följd av tvåårsregeln eftersom 

kvinnorna tidmässigt inte hinner vara heltidsanställda på den svenska arbetsmarknaden i två 

år innan tvåårsfristen har löpt ut. Visserligen innebär tvåårsregeln i praktiken en treårsregel på 

grund av handläggningstiden. Men trots det är tiden för kort för att kvinnorna ska hinna 

etablera sig på arbetsmarknaden. Möjligheten till fortsatt uppehållstillstånd grundat på punkt 1 

är därför också vanligtvist stängd för dessa kvinnor.67 Som har framgått tidigare i avsnitt 2.2.2 

är kvinnorna starkt beroende av männen för att kunna integreras i det svenska samhället och 

därmed kunna etableras på den svenska arbetsmarknaden. Det som rimligtvis står som 

alternativ för fortsatt uppehållstillstånd trots brusten anknytning enligt 5 kap. 16 § 3 st 

utlänningslagen är därför punkten 2 då kvinnorna har utsatts för våld eller annan allvarlig 

kränkning. 

 

 

 
                                                
65 Prop. 1999/00:43 s 53 f. 
66 SOU 2012:45 s 83. 
67 SOU 2012:45 s 82. I sammanhanget kan nämnas att utlänningen kan söka fortsatt uppehållstillstånd på grund 

av att utlänningen erbjudits anställning förutsatt att arbetet ger en lön som går att försörja sig på och att 
anställningsvillkoren inte är sämre än svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen enligt 6 
kap. 2 och 4 § § utlänningslagen. 
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3.4 Implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet 
Den 22 september 2003 antog Europeiska unionens råd direktivet 2003/86/EG om rätt till 

familjeåterförening. Familjeåterföreningsdirektivet skulle implementeras i nationell rätt senast 

den 3 oktober 2005. Direktivet syftade till att göra familjeåterförening för 

tredjelandsmedborgare inom EU möjliga. I artikel 1 och 3.1 föreskrivs att 

tredjelandsmedborgare ska ges möjlighet till familjeåterförening förutsatt att 

tredjelandsmedborgaren vistas lagligt i landet, har ett uppehållstillstånd som gäller under 

minst ett år samt har goda utsikter till att få ett permanent68 uppehållstillstånd. Enligt 

direktivet förutsätter möjligheten till familjeåterförening också att familjemedlemmarna är 

tredjelandsmedborgare. Det framgår av artikel 4.1-4.3 att familjeåterföreningsdirektivet är 

begränsat till att tillämpas på vissa kategorier av anhöriga. I artikel 4.1 framgår att det är en 

skyldighet att återförena referensperson med make. Enligt artikel 4.3 får även återförening ske 

med sambo eller registrerad partner. Utgångspunkten i familjeåterföreningsdirektivet är att 

även nyetablerade äktenskap har rätt till familjeåterförening vilket betyder att en sådan rätt 

finns även om makarna inte bott tillsammans tidigare utomlands. Dock omfattas inte par som 

avser att bli sambos eller makar av rätten till återförening enligt direktivet. 

 

Även om tredjelandsmedborgare som huvudregel ska eller får ges möjlighet till 

familjeåterförening får medlemsstaterna avslå en ansökan med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet och hälsa enligt artikel 6. Beslut om avslag får även göras om falska eller 

vilseledande uppgifter eller handlingar använts eller om det uteslutande syftet med att 

äktenskapet ingicks för att den berörda personen ska kunna resa in eller vistas i 

medlemsstaten enligt artikel 16.2. Undantag finns även bl.a. för att motverka polygami 

(artikel 4.4 och 16.1 c), barnäktenskap (artikel 4.5), bristande integration (artikel 7.2) och att 

minderåriga far illa (artikel 5.5). 

 

Med anledning av direktivet tillsatte regeringen en utredning som fick till uppgift att ta 

ställning till hur familjeåterföreningsdirektivet skulle implementeras i Sverige. Utredningen 

uppdrag avgränsade sig dock till att enbart studera hur direktivet skulle genomföras i de 

obligatoriska delar som uppställts. Utredningen redovisade sitt uppdrag i SOU 2005:15. 

Utredningen föreslog att det skulle införas en bestämmelse i utlänningslagen som skulle 

innebära en rätt för make eller sambo som är tredjelandsmedborgare att erhålla 

                                                
68 Den svenska översättningen har översatt artikel 3.1 till ”varaktigt” uppehållstillstånd. Enligt SOU 2005:15 s 

136 är översättningen felaktig och ska istället översättas till permanent uppehållstillstånd. 
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uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som också är tredjelandsmedborgare. 

I princip fanns en sådan regel tidigare men var uttryckt som att uppehållstillstånd får beviljas 

men eftersom det enligt direktivet innebär en rättighet ansågs bestämmelsen vara 

otillräcklig.69 Utredningen ansåg att trots det att inte sambos omfattades av den obligatoriska 

rätten till återförening är sambos i den svenska rätten i övrigt jämställda med makar och 

därmed bör omfattas av rätten.70 

 

Vid tillfället för implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet gällde för snabba 

anknytningar en uppskjuten invandringsprövning. Utlänningen fick ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd förutsatt att relationen föreföll som seriös och inte särskilda skäl talade 

emot ett beviljande av uppehållstillstånd. Med det sistnämnda kravet menades att en särskild 

riskbedömning om våld eller annan allvarlig kränkning skulle göras.71 Enligt den nu gällande 

lagstiftningen ska en motsvarande seriositetsprövning och riskbedömning göras för sambos 

eller blivande sambos/makar enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 17 § 1 st. utlänningslagen. 

Skillnaden mellan gällande rätt och rätten innan 2006 är alltså att en seriositetsprövning och 

en riskbedömning om våld eller annan allvarlig kränkning gjordes även för dem som var gifta 

vid ansökan.  

 

Utredningen ansåg att regelverket kring uppskjuten invandringsprövning för de snabba 

anknytningarna fortsättningsvis skulle gälla oförändrat och därmed även för dem som 

omfattades av direktivet. Utredningen motiverade sitt ställningstagande genom att anföra att 

principerna bakom ordningen om uppskjuten invandringsprövning är dels en 

seriositetsprövning om förhållandet är seriöst men också en riskbedömning om utlänningen 

kommer att utsättas för våld eller annan allvarlig kränkning. Enligt utredningen fanns stöd för 

seriositetsprövningen i artikel 16.2 i direktivet. Vad gäller riskbedömningen anförde 

utredningen att det är en stor och viktig princip i svensk rätt att göra en sådan prövning och 

ansåg inte heller att en riskbedömning strider mot grunderna i 

familjeåterföreningsdirektivet.72 Utredningen ansåg alltså att det, utan att det stod i strid mot 

direktivet om familjeåterförening, var möjligt att avslå en ansökan om uppehållstillstånd på 

grund av anknytning om det fanns en risk för våld eller allvarlig kränkning. 

 
                                                
69 SOU 2005:15 s 145 f. 
70 SOU 2005:15 s 147. 
71 SOU 2005:15 s 146. 
72 SOU 2005:15 s 149 f. 
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Utredningens förslag innebar att olika regler skulle gälla för tredjelandsmedborgare och för 

andra medborgare. Skillnaden mellan tredjelandsmedborgare och andra medborgare var inte 

stor. Enligt familjeåterföreningsdirektivet skulle tredjelandsmedborgare som huvudregel ha 

rätt till uppehållstillstånd med vissa undantag. För andra medborgare skulle den befintliga 

lagstiftningen gälla som innebar att det var möjligt att få uppehållstillstånd under vissa 

förutsättningar. För snabba anknytningen skulle fortfarande samma regler gälla oberoende om 

det rörde sig om en situation som omfattades av familjeåterföreningsdirektivet. 

 

Remissinstanserna ställde sig dock kritiska till att olika regler skulle gälla. Enligt 

ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning innebar förslaget att skilda 

regler skulle gälla för svenska medborgare och för andra medborgare. Även Migrationsverket, 

Röda Korset och Rädda Barnen påpekade detta. Migrationsverket anförde att reglerna skulle 

bli svåra att överskådliga gällande både lagtext och tillämpning. Juridiska fakulteten vid 

Stockholms Universitet ställde sig tveksam om förfarandet om uppskjuten 

invandringsprövning fortsättningsvis kunde gälla för gifta. Vidare anfördes att även om det 

fanns fog för utredningens ståndpunkt om att en seriositetsprövning och riskbedömning 

fortsättningsvis kunde göras, är området för att införa restriktioner av denna rätt utöver vad 

som föreskrivs i direktivet mycket begränsat. Fakulteten menade att det skulle innebära en 

risk för att detta undantag inte skulle bära vid en prövning av EG-domstolen. Juridiska 

fakulteten vid Lunds Universitet ansåg att seriositetsprövningen borde ses över och menade 

att presumtionen för att förhållandet är seriöst måste stärkas. En särskild kontroll ska göras 

endast då det har uppkommit befogade misstankar om missbruk. Migrationsverket anförde att 

trots att seriositetsprövningen visserligen har till syfte att avslöja skenförhållanden möjliggör 

prövningen sällan en bedömning om det faktiskt är på tal om ett skenförhållande eller inte. 

Om det bara skulle vara konstaterade skenförhållanden som kunde avslås skulle flertalet 

ansökningar som i nuläget avslås istället bifallas.73 

 

I Utrikesdepartementet upprättades därefter en promemoria om förslag till ändring i 

utlänningslagen (1989:529) i samband med betänkandet. Promemorian förslog att samma 

regler skulle gälla för alla medborgare oavsett medborgarskap. Motivet till 

lagändringsförslaget var att lagstiftningen skulle bli mer enhetlig, ändamålsenlig och 

ickediskriminerande. Promemorian förelog samma reglering för snabba anknytningen som 

                                                
73 Prop. 2005/06:72 s 30. 
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utredningen föreslog, nämligen att make eller sambo som inte stadigvarande bott tillsammans 

utomlands med sin anknytningsperson skulle beviljas uppehållstillstånd endast om 

förhållandet framstod som seriöst och inte särskilda skäl talade mot ett beviljande. Innebörden 

av det senare kravet var en riskbedömning för våld eller kränkning.74 Även i promemorian 

drogs alltså slutsatsen att det, utan att stå i strid mot familjeåterföreningsdirektivet, var möjligt 

att avslå en ansökan om det finns risk för våld eller kränkning om uppehållstillstånd beviljas. 

 

Regeringen anförde därefter att de anser att rätten till familjeåterförening för makar måste 

tydligt uttryckas i lagtext för att kravet på familjeåterförening enligt direktivet ska uppfyllas. 

Av lagtexten ska det framgå att makar ska beviljas uppehållstillstånd och inte enbart att makar 

får beviljas uppehållstillstånd. Vidare framhåller regeringen att familjeåterföreningsdirektivet 

medger vissa begränsningar i rätten till familjeåterförening och att de begränsningarna tydligt 

ska anges i särskilda bestämmelser. Utöver dessa begränsningar finns det inte utrymme att 

uppställa ytterliga begränsningar till återförening för makar. Enligt regeringen måste 

seriositetsprövningen och prövningen om särskilda skäl talar mot ett beviljande borttas för 

makar för att regelverket ska vara förenligt med familjeåterföreningsdirektivet. Enligt 

regeringen är det endast de restriktioner som uttrycks i avsnitt 6.3 som exempelvis månggifte 

som kan medföra avslag på ansökan om familjeåterförening. För personer som avser att ingå 

äktenskap eller inleda ett samboförhållande omfattas inte av familjeåterföreningsdirektivet. 

För den gruppen ansågs prövningarna avvägda och skulle därför behållas.75 

 

Konsekvensen av införlivningen av familjeåterföreningsdirektivet blev alltså att de par som 

var gifta innan ansökan men inte stadigvarande sammanbott fick fortsättningsvis genomgå en 

uppskjuten invandringsprövning men myndigheterna fick inte längre göra en 

seriositetsprövning och riskbedömning enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 17 § 1 st. 

utlänningslagen. De som var sambos eller planerade att gifta sig eller bli sambos fick även i 

fortsättningen bli föremål för uppskjuten invandringsprövning förenat med seriositetsprövning 

och riskbedömning.  

 

3.5 Analys av regelverket 
Tvåårsregeln, eller treårsregeln som den innebär i praktiken, har förödande konsekvenser för 

kvinnorna som utsätts för våld. Som framkommit i avsnitt 2.2.2 kan utvisningshotet användas 

                                                
74 Prop. 2005/06:72 s 122. 
75 Prop. 2005/06:72 s 31 f. 
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som ett maktmedel av männen. Regeln låser därför in kvinnorna i våldsamma relationer. Som 

yttersta konsekvens innebär tvåårsregeln att männen ges möjlighet att serieimportera fruar 

som de utsätter för övergrepp under två år för att sedan ”slänga ut” dem från landet. Männen 

startar ofta förhållanden med kvinnor från fattiga länder där det finns en annan kultur vad 

gäller jämställdhet och som inte sällan tenderar att vara märkbart yngre än männen. Att 

mannen väljer kvinnor från dessa länder kan inte vara någon slump.  

 

Utifrån Lundbergs teori om våldets normaliseringsprocess kan kvinnan ha svårigheter med att 

lämna mannen på grund av nedbruten självkänsla och liten handlingsförmåga. När det gäller 

kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer bör relevans också tas till kvinnans 

situation som invandrare. Som framkommit ovan kan kvinnan vara beroende av mannen för 

att kunna integreras i samhället vilket mannen kan utnyttja genom att kontrollera och isolera 

henne. Även rasistiska kränkningar kan användas för att trycka ned kvinnan. Dessutom kan 

kvinnan av samhället känna sig underordnad gå grund av rasism, brist på integration samt 

information och hjälp för sin utsatthet. Utanförskapet kan innebära svårigheter med att lämna 

mannen långt borta från familj och hemland. Kvinnan är därför intersektionellt utsatt både på 

en strukturell och på en politisk nivå då lagstiftningen inte lyckas stävja den 

mångdimensionella utsattheten som dessa kvinnor upplever. 

 

Visserligen finns möjligheter för de våldsutsatta kvinnorna att ändå få stanna kvar i Sverige 

trots brusten anknytning enligt 5 kap. 16 § 3 st. utlänningslagen. Närmast till hands är att 

studera skyddet då förhållandets upplösning beror på att utlänningen, eller utlänningens barn, 

utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. 

utlänningslagen. För att skyddsregeln ska vara tillämplig måste förhållandet vara seriöst. 

Åberopandet av skyddsregeln ska göras innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet gått ut. 

Som framgått ovan omfattas inte heller vilket våld som helst av punkten. Det ska röra sig om 

allvarligt våld eller kränkning. Exempelvis har inte knuffar, slag med öppen handflata, 

strypgrepp och hot om utvisning ansetts utgöra sådant våld eller allvarlig kränkning som 

avses i bestämmelsen. Våldet eller den allvarliga kränkningen måste också vara upprepat för 

att skyddsregeln ska tillämpas. 

 

Eftersom att det ställs krav på att våldet ska nå en viss allvarlighetsgrad och vidare vara 

upprepat anser jag att lagstiftningen uttrycker att kvinnorna ska stå ut med ett visst våld. 

Enligt BrBs bestämmelser är allt våld olagligt. En jämförelse kan göras med brottet grov 
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kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB som är ett särskilt brott som reglerar våld i nära 

relationer. Enligt bestämmelsen ska den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 5, 6 eller 12 

kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud dömas för grov 

kvinnofridskränkning förutsatt att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning av kvinnans integritet samt varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla. 

Enligt bestämmelsen inryms förutom allvarliga kränkningar och våldshandlingar som 

exempelvis misshandel även mindre allvarliga kränkningar som ofredande. Visserligen torde 

det krävas mindre antal gärningar för att det ska anses som upprepat om gärningarna är grova, 

men samtidigt har inte brottskonstruktionen begränsat sig till allvarliga handlingar. Det 

innebär att handlingar likt dessa inte omfattas av skyddsregeln men troligtvis av 

våldshandlingarna som omfattas av brottet grov kvinnofridskränkning. Enligt mig bör allt 

våld som mannen utsätter kvinnan för utgöra grund för att kvinnan ska få fortsatt 

uppehållstillstånd. Skyddsregeln klingar dåligt med den vetenskap om vad som är våld i nära 

relationer eftersom att inte allt våld omfattas. Lagstiftningen ger uttryck för att kvinnorna ska 

tåla mer våld än svenska kvinnor. Visserligen är alla brott som begås i Sverige straffbara 

enligt 2 kap. 1 § BrB. När skyddsregeln emellertid ställer upp kravet på att det ska röra sig om 

fysiskt våld eller allvarlig kräkning av kvinnans frihet eller frid uttrycker det att kvinnorna ska 

stå ut med visst våld och därmed tåla mer våld än svenska kvinnor för att förtjäna att få stanna 

kvar i Sverige. 

 

Skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen ställer även upp kravet på att det ska 

framgå att förhållandet har upphört på grund av våldet. Samtidigt kan inte en enstaka 

våldshandling innebära att skyddsregeln tillämpas. Dessa krav finner jag vara svårtillämpade 

och till och med motstridiga.  En kvinna kan ha blivit slagen flera gånger och uppfyller kravet 

på att våldet är upprepat samtidigt som det kan konstateras att kvinnan stannat kvar hos 

mannen. När kvinnan tillslut lämnar mannen kan hon ifrågasättas om hon lämnat mannen på 

grund av våldet samtidigt som skyddsregelns krav på att våldet ska vara upprepat måste 

uppfyllas. Rekvisitet att förhållandet har upphört på grund av våldet kan även strida mot 

kravet på att paret ska ha varit längre sammanboende. Kvinnan kan uppfylla kravet på 

långvarigt sammanboende men har inte lämnat mannen i direkt anslutning till våldet och 

tvärtom. Enligt propositionen talar den omständigheten att kvinnan brutit upp med mannen 

långt efter våldet för att den verkliga anledningen till uppbrottet var en annan.76 Detta är inte 

                                                
76 Prop. 1999/00:43 s 54 f. 
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förenligt med den kunskap som finns om våldets normaliseringsprocess och kvinnans 

särskilda utsatthet som invandrare som innebär svårigheter för kvinnan att lämna mannen. 

Utöver detta har Migrationsverket tolkat omständigheten att kvinnan inte har en mer ingående 

beskrivning av våldet, att kvinnan inte sökt hjälp eller att kvinnan har lämnat mannen med 

senare gått tillbaka till mannen, att det inte är fråga om ett sådant allvarligt våld eller 

kränkning som avses i bestämmelsen. 77  Denna tolkning är besynnerlig eftersom ingen 

förståelse ges för det våld och kränkning kvinnan utsatts för och den speciella utsatthet 

kvinnan lever under. 

  

Vidare kan kravet på att kvinnan ska ha dokumentation på att hon utsatts för våld för att 

beviskravet på ”sannolikt” ska uppfyllas vara problematiskt. Förvisso uppställs inga formella 

krav på dokumentationen men på grund av kvinnornas speciella utsatthet kan det för dem vara 

svårt att vända sig med sina problem eller söka hjälp hos exempelvis sjukvård och 

myndigheter. 

 

Innebörden av skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen och dess tillämpning får 

sammantaget konsekvenserna att kvinnornas utsatthet förvärras. Visserligen finns det två 

andra möjligheter i 5 kap. 16 § 3 st. 1 och 3 p. utlänningslagen för kvinnan att få fortsatt 

uppehållstillstånd trots brusten anknytning genom att kvinnan har en annan anknytning till 

Sverige eller att det finns humanitära skäl som gör att hon bör beviljas fortsatt 

uppehållstillstånd. Angående möjligheten ”en annan anknytning” är arbete närmast till hands 

om inte kvinnan har annan anknytning till Sverige genom exempelvis barn eller om kvinnan 

har inlett ett nytt förhållande. Som har framgått ovan är det inte en reell eller realistisk 

möjlighet för kvinnan att få ett jobb. Det ställs också höga krav på när kvinnan av humanitära 

skäl kan få stanna i Sverige. Jag anser att kvinnan inte ska behöva förlita sig på dessa andra 

möjligheter för att få stanna kvar i Sverige. Syftet med skyddsregeln på grund av våld eller 

kränkning i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen var enligt förarbetena att förhindra de 

negativa konsekvenserna av tvåårsregeln om utlänningen utsätts för våld eller kränkning.78 

Den borde därför utformas och tolkas på ett sätt som uppfyller detta syfte. Dock har detta 

syfte hamnat i skymundan genom kraven på längre sammanboende, att kvinnan ska lämna 

mannen i anslutning till våldet och att våldet ska nå en viss allvarlighetsgrad samt vara 

upprepat. Den konklusion som kan dras är att rätten uppställer höga krav för att kvinnorna ska 

                                                
77 SOU 2012:45 s 99; Ds 2014:38 s 33 f. 
78 Prop. 1999/00:43 s 53. 
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få stanna i Sverige och att dessa krav inte är helt synkroniserade med varandra samt inte är 

förenliga med den förståelse om vad våldet innebär för kvinnorna. 

 

En möjlighet till att begränsa tvåårsregelns konsekvenser är att det vid handläggning av 

ansökan om uppehållstillstånd görs en seriositetsprövning och riskbedömning för våld och 

annan kränkning enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 17 § utlänningslagen. Kvinnor som inte är 

gifta men inte stadigvarande sammanbott tillsammans vid ansökan om uppehållstillstånd har 

dock, sedan implementeringen av familjeåterföreningsdirektivet år 2006, hamnat i en särskilt 

utsatt situation eftersom de blir föremål för tidsbegränsat uppehållstillstånd samtidigt som en 

seriositetsprövning och riskbedömning inte görs. Enligt mig finns det anledning att kritisera 

implementeringen. Jag anser att en seriositetsprövning och riskbedömning är förenligt med 

direktivet. Direktivet reglerar tredjelandsmedborgares rätt att återförenas med make som 

också är tredjelandsmedborgare. Det betyder alltså att rätten enbart gäller för 

tredjelandsmedborgare. En seriositetsprövning och riskbedömning kan därmed gälla 

situationer då det inte är fråga om tredjelandsmedborgares rätt till återförening. På så sätt kan 

flertalet snabba anknytningar vara föremål för en seriositetsprövning och riskbedömning. Jag 

anser inte att det handlar om diskriminering av svenska medborgare eftersom svenska 

medborgare inte kan jämställas med att vara i samma situation. Svenska medborgare kan inte 

bli föremål för återförening. 

 

Direktivet ger även medlemsstaterna rätten att begränsa rätten till familjeåterförening. Jag 

finner flera undantagsbestämmelser som talar för att en seriositetsprövning och 

riskbedömning får göras. Enligt artikel 6 kan tillstånd vägras med hänsyn till hälsa. Det som 

avses i artikeln är att en sjuk person inte behöver tas emot för familjeåterförening. Sjukdom 

som uppkommit efter ett beviljande av uppehållstillstånd får inte beaktas. Enligt mig rör sig 

risk om våld eller kränkning om ett problem som kan leda till hälsoproblem. Även artikel 7 

som anger att tredjelandsmedborgare måste följa integrationsåtgärder enligt nationell 

lagstiftning ger stöd för att en riskbedömning ska kunna göras för även gifta par eftersom våld 

definitivt är ett hinder mot integration. I artikel 16 får undantag från ett beviljande av 

uppehållstillstånd göras för skenäktenskap dvs. oseriösa förhållanden. Enligt mig är ett 

förhållande där det förekommer våld och kränkning inte ett seriöst förhållande. Sammantaget 

innebär undantagsbestämmelserna att både en seriositetsprövning och riskbedömning kan 

göras på gifta trots att de omfattas av direktivet om familjeåterförening. 
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4 Svensk jämställdhetspolitiks förhållande till kvinnornas 
utsatthet 
 
4.1 Sambandet mellan politik och rätt 
I föregående kapitel har jag belyst problematiken i lagstiftningen och dess tillämpning. För att 

klarlägga kvinnornas intersektionella utsatthet räcker det dock inte att enbart se till 

regelverket och dess tillämpning. Eftersom att det finns ett samband mellan politik och rätt är 

det viktigt att belysa hur jämställdhetspolitiken utvecklat sig vad gäller våld mot kvinnor 

generellt och hur den utvecklingen står sig specifikt till kvinnor som utsätts för våld i snabba 

anknytningsrelationer. Som kommer att framgå nedan har lagstiftningsreformer och politiska 

åtgärder för att förhindra och åtgärda mäns våld mot kvinnor gjorts sedan 1990-talet. Dessa 

åtgärder har gjorts med hänvisning till Sveriges internationella åtaganden om kvinnors 

mänskliga rättigheter.79 Det är därför av vikt att analysera, utreda och jämföra svensk 

jämställdhetspolitik med internationella mål om mänskliga rättigheter angående mäns våld 

mot kvinnor med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor med tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. 

 

4.2 En fråga om mänskliga rättigheter och jämställdhet 
I FN:s kvinnokonvention från 1979, Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) omfattas inte uttryckligen mäns våld mot kvinnor 

av förbudet mot könsdiskriminering i konventionens artikel 1. Dock har mäns våld mot 

kvinnor implementerats i kvinnokonventionen genom att Kvinnodiskrimineringskommittén 

(CEDAW-kommittén) utfärdade år 1992 en rekommendation som förklarar att våld mot 

kvinnor omfattas av det allmänna förbudet mot könsdiskriminering. Kvinnokonventionen 

omfattar därefter allt våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet, vilket ses som kränkningar 

av kvinnornas mänskliga rättigheter.80 Innebörden av detta är att konventionsstaterna är 

skyldiga att, genom lagstiftning och andra åtgärder, förebygga och skydda kvinnor från mäns 

våld och även rapportera till CEDAW-kommittén vilka åtgärder som har företagits enligt 

konventionens artikel 2, 3 och 18. 

 

År 1993 och 1994 antog FN:s generalförsamling Declaration on the Elimination of Violence 

against Women (Våldsdeklarationen) samt tillsatte en särskild rapportör för våld mot 

                                                
79 Se exempelvis prop. 1997/98:55 s 24, prop. 2002/03:70 s 31 ff och skr. 2011/12:3 s 23.  
80 CEDAW General Recommendation No. 19 A/47/38. 
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kvinnor.81 Av deklarationen framgår att våld mot kvinnor ska förstås som ett resultat av en 

ojämn makbalans mellan män och kvinnor samt som en manifestation av en historisk ojämn 

maktbalans som har lett till underordning och diskriminering av kvinnor. En tydligare och 

bredare definition av våld mot kvinnor infördes genom deklarationens artikel 1. Våldet 

definieras som ”any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, 

physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, 

coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occuring in public or in private life”. 

Exempel på våld som innefattas i den definitionen är bland annat misshandel i hemmet enligt 

artikel 2. 

 

Migrerade kvinnors särskilda utsatthet har beaktats i flera FN-dokument. Enligt 

Våldsdeklarationens inledning och artikel 4 har staterna ett speciellt åtagande att vidta 

åtgärder som riktar sig direkt mot särskilt utsatta grupper av kvinnor som utsätts för våld. I 

handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 görs samma påpekande och 

ett strategiskt mål i handlingsplanen är att regeringar och alla samhälleliga aktörer ska förstå 

att kvinnliga migranter är våldsutsatta. 82  I en resolution från 2006 uppmanas samtiga 

regeringar att ha ett genusperspektiv i alla riktlinjer gällande internationell migration för att 

kunna skydda kvinnor från våld, utnyttjande, övergrepp och diskriminering. 83  I 

sammanhanget har FN:s generalsekreterare belyst problematiken att kvinnornas status som 

invandrare kan inskränka deras förmåga att bryta sig loss från våldet och begränsa tillgången 

till information och hjälp.84 Även i andra sammanhang i FN då det är på tal om våld mot 

kvinnor lyfts ofta migrerade kvinnor som en särskilt utsatt grupp.85 Vad gäller läget i Sverige 

har både CEDAW-kommittén och FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor har uttryckt 

oro för immigrerade kvinnors våldsutsatthet. CEDAW-kommittén uppmanar Sverige att vara 

preventiv angående bekämpningen av våld mot kvinnorna.86 FN:s särskilda rapportör för våld 

mot kvinnor ger inga tydliga rekommendationer i sin senaste rapport till Sverige men påvisar 

ett behov av att motarbeta befintliga hinder för migrerade kvinnors deltagande i det svenska 

samhället.87 

                                                
81 Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104. 
82 Beijing Declaration and Platform for Action punkt 125.c.  
83 Improvement of the situation of women in rural areas, A/RES/60/138, p. 6.  
84 Violence against women migrant workers, Report of the A/62/177, p. 6.  
85 Se exempelvis Elimination of violence against women, Resolution 7/24. 
86 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Sweden, 

CEDAW/C/SWE/CO/7 p 39. 
87 Implementation of the General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 entitled ”Human Rights 

Council, A/HRC/4/34/Add.3. 
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Det finns stora likheter mellan svensk jämställdhetspolitik och FN:s förståelse för mäns våld 

mot kvinnor. Även i svensk jämställdhetspolitik ses våld mot kvinnor som en snedvriden 

maktfördelning mellan kvinnor och män och som en fråga om mänskliga rättigheter. Det 

första jämställdhetspolitiska målet gällande mäns våld mot kvinnor formulerades i 

propositionen 1993/94:147 som en frihet från sexualiserat och könsrelaterat våld. Genom 

propositionen infördes ett nytt perspektiv om mäns våld mot kvinnor nämligen att våldet är 

sammankopplat med en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor i samhället överlag. 

Ur det perspektivet sågs våldet både som hinder mot jämställdhet och uttrycka ojämställdhet 

eftersom den synen på kvinnor inte är förenlig med målet om jämställdhet i samhället.88  

 

I slutet på 90-talet genomfördes den s.k. kvinnofridsreformen efter förslag på lagändring i 

prop. 1997/98:55. Bl.a. kriminaliserade Sverige, som första land i världen, köp av sexuella 

tjänster grundat på synen att mäns efterfrågan på sex och människors kroppar är 

grundproblemet rörande prostitution. Även det särskilda fridskränkningsbrottet grov 

kvinnofridskränkning i 4 kap 4 a § BrB infördes för att fånga upp det särskilda våld som 

kvinnor utsätts för av män i nära relationer samt innebörden av att leva under mannens 

kontroll, våld och kränkningar.89 Den särskilda problematiken för våldsutsatta kvinnor med 

tidsbegränsat uppehållstillstånd uppmärksammades under kvinnofridsreformen i SOU 

1995:60.90 Frågorna behandlades inte närmare här eftersom regeringen efter förslag av 

kvinnovåldskommissionen förordnade anknytningsutredningen SOU 1997:152 som fick till 

uppdrag att bland annat att utforska kvinnornas utsatthet och hur skyddet för dessa kvinnor 

som har uppehållstillstånd på grund av anknytning ska kunna bli bättre.91 Med anledning av 

anknytningsutredningens betänkande genomfördes lagändringar i utlänningslagen. 92 

Nationellt råd för Kvinnofrid, som verkade mellan år 2000-2003, fick 2002 i uppdrag av 

regeringen att bl.a. uppmärksamma kvinnor med utländsk härkomst som utsätts för våld i nära 

relationer. Uppdraget redovisades 2003 i skriften Vi skulle inte bli svenskar vi skulle lyda. 

Våld mot kvinnor och flickor från andra kulturer.93 

 

                                                
88 Prop. 1993/94:147 s 17. 
89 Prop. 1997/98:55. 
90 SOU 1995:60 s 349 ff. 
91 Prop. 1997/98:55 s 29 f. 
92 Prop. 1999/00:43 s 6 ff. 
93 Nationellt råd för kvinnofrid, 2003. 
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Ett nytt mål om jämställdhet rörande mäns våld mot kvinnor antogs i prop. 2005/06:155. 

Målet i propositionen är att mäns våld mot kvinnor helt ska upphöra samt att alla människor 

oavsett kön ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Begreppet ”mäns våld 

mot kvinnor” valdes att användas i propositionen för att undvika att göra våldet könsneutralt 

och för att visa vem som är offer och förövare. Även i denna proposition sägs att våldet är ett 

uttryck för ojämställd maktordning och ett verktyg för att vidmakthålla denna ordning.94 

Frågan om kvinnors utsatthet i snabba anknytningsrelationer behandlas inte i propositionen. 

 

Mäns våld mot kvinnor är fortsättningsvis en central fråga inom jämställdhetspolitiken. I skr. 

2007/08:39 anför regeringen att våld och andra former av övergrepp mot kvinnor är i nuläget 

en av de mest akuta jämställdhetsfrågorna. I skrivelsen påpekas att kvinnor med utländsk 

bakgrund kan hamna i en särskild utsatt situation på grund av att de ofta är isolerade, inte kan 

det svenska språket, saknar ekonomiska resurser samt har små eller inga kunskaper om sina 

rättigheter och det svenska samhället.95 I skr. 2011/12:3 uppges att våldsutsatta kvinnor i 

anknytningsrelationer är särskilt utsatta.96 Denna syn på kvinnornas utsatthet återkommer i 

utredningen SOU 2012:45 som fick till uppgift att kartlägga förekomst av våld, hot och 

kränkningar mot kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd genom anknytning samt 

identifiera behov av insatser från förvaltningen.97 Utredningen kritiserade bl.a. tvåårsregeln 

och menade att regeln måste utredas vidare.98 Även skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. 

utlänningslagen kritiserades och förslag på ändringar gjordes. I samma utredning anfördes att 

en seriositetsprövning och riskbedömning även ska göras för gifta och att det inte strider mot 

familjeåterföreningsdirektivet eller annan lagstiftning.99 Utredningen blev inte föremål för en 

vidare handläggning. I Ds 2014:38 redovisar rådmannen Ingrid Utne bl.a. Migrationsverkets 

och migrationsdomstolens tillämpning av skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen 

mellan år 2010-2013 enligt uppdrag från Justitiedepartementet. En slutsats som drogs var att 

Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning i huvudsak överensstämmer med 

bestämmelsens utformning, förarbeten och praxis.100 I SOU 2014:49 Våld i nära relationer - 

en folkhälsofråga uppmärksammas våld mot kvinnor i snabba anknytningsrelationer som en 

särskild utsatt grupp. Denna utredning ansluter sig till SOU 2012:45s förslag om att en 

                                                
94 Prop. 2005/06:155 s 67. 
95 skr. 2007/08:39 s 15. 
96 skr. 2011/12:3 s 24. 
97 dir. 2011:44. 
98 SOU 2012:45 s 171 ff. 
99 SOU 2012:45 s 173 f, 177 och 179. 
100 Ds 2014:38 s 77. 
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seriositetsprövning och riskbedömning ska göras även på gifta.101 Flera motioner har under 

den senaste tiden kritiserat tvåårsregeln och skyddsregeln.102 

 

4.2.1 Istanbulkonventionen 
Den 11 maj 2011 skrev Sverige under Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Den 14 juli 2014 

tillträdde Sverige konventionen. Syftet med Istanbulkonventionen är enligt artikel 1 bl.a. att 

skydda kvinnor från alla former av våld samt att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot 

kvinnor och våld i hemmet, att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor samt att 

utarbeta omfattande system, principer och åtgärder för att skydda och hjälpa alla kvinnor som 

utsätts för våld i hemmet. I artikel 2.a definieras våld mot kvinnor som ett brott mot de 

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

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

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

frihetsberövande som sker i privata eller offentliga sammanhang enligt artikel 3. Av artikel 4 

och 5 framgår att parterna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att främja och 

skydda kvinnor från att utsättas för våld och även gottgöra kvinnorna för sådant våld. Parterna 

ska ha ett genusmedvetet förhållningssätt vid införlivandet och utvärderingen av 

bestämmelserna i konventionen, tillämpa och främja jämställdhet samt stärka kvinnors 

ställning enligt artikel 6. 

 

Ett särskilt kapitel om migration och asyl finns i konventionens sjunde kapitel. Våld mot 

kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd regleras särskilt i artikel 59.1. Av artikeln 

framgår att parterna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att brottsoffer ska kunna få 

ett självständigt uppehållstillstånd som är oberoende anknytningspersonen. I artikeln stadgas 

att detta ska vara oberoende av hur länge förhållandet varat. Enligt artikeln ska villkoren för 

att bevilja ett självständigt uppehållstillstånd och längden på ett sådant fastställas i den 

nationella lagstiftningen. 

 

I Ds 2012:52 redovisar Håkan Friman bl.a. en analys av konventionen samt vad som krävs för 

att Sverige ska kunna tillträda konventionen enligt uppdrag från Justitiedepartementet. Vad 

gäller artikel 59.1 anförs att svenska regler inte är helt förenliga med artikeln. Problemet är att 

                                                
101 SOU 2014:49 s 128. 
102 Motion 2013/14:sf253; motion 2014/15:81; motion 2014/15:2600. 
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det ställs krav på, för att tillämpa skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen, att 

sammanboendet inte har varit helt kortvarigt och att det från början är ett seriöst förhållande. 

Kravet på att sammanboendet måste ha varat en viss tid är särskilt svårförenligt med artikel 

59.1 som uttryckligen föreskrivet att ett självständigt uppehållstillstånd ska kunna beviljas 

oberoende hur länge förhållandet har varat. Vidare anförs i promemorian att trots att kravet på 

att sammanboendet måste ha varat en viss tid inte direkt framgår av lagtexten och att en 

samlad bedömning ska göras i det enskilda fallet kan det medföra att uppehållstillstånd är 

uteslutet i situationer som artikel 59.1 omfattar. Friman drar därefter slutsatsen att det krävs 

en lagändring eller att Sverige utnyttjar konventionens reservationsmöjlighet i artikel 78.2. 

Friman hänvisade vidare till SOU 2012:45 där en analys av regelverket gjorts och där 

utredningen kom med förslag på regeländringar vad gäller bl.a. skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 

st. 2 p. utlänningslagen samt uppmanade till en översyn av tvåårsregeln med anledning av 

kvinnornas utsatta situation. Regelverkets förhållande till konventionen var dock inte föremål 

för bedömning i utredningen. Mot bakgrund av denna utredning anser Friman att utredningen 

ska handläggas vidare eller att frågan ska tas om hand vid en eventuell senare översyn över 

förfarandet med uppskjuten invandringsprövning.103 

 

Regeringen gjorde dock en annan bedömning av det svenska regelverkets förenlighet med 

konventionen. Regeringen ansåg att det inte krävs några lagändringar för att uppfylla de krav 

som uppställs i artikel 59.1. De begränsningar som promemorian lyft fram har till syfte att 

förhindra missbruk av uppehållsrätten genom skenförhållanden. Enligt regeringen tar 

bestämmelsen i konventionens artikel 59.1 sikte på något annat, nämligen att ge kvinnor 

möjligheten att lämna ett förhållande på grund av allvarligt våld som från börjar var ett seriöst 

förhållande utan att behöva riskera att uppehållstillståndet dras in. Slutsatsen blev därför att en 

prövning av förhållandets längt och seriositet till syfte att kontrollera om det är fråga om ett 

skenäktenskap inte är oförenligt med konventionens artikel 59.1.104 

 

4.3 Inkluderas alla kvinnor i de svenska jämställdhetsmålen? 

Sverige har sedan 1990-talet vidtagit lagstiftningsreformer och andra åtgärder för motverka 

mäns våld mot kvinnor. Ett tydligt genusperspektiv finns i politiken: mäns våld mot kvinnor, 

inklusive mäns våld mot kvinnor i nära relationer, ses som ett uttryck för och upprätthållande 

av en snedvriden maktfördelning mellan män och kvinnor. Svensk jämställdhetspolitik ser 

                                                
103 Ds 2012:52 s 203 ff och s 236 ff; SOU 2012:45 s 69 ff och 171 ff. 
104 Prop. 2013/14:208 s 123. 
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mäns våld mot kvinnor som ett hot mot kvinnornas mänskliga rättigheter och ett hot mot 

jämställdheten. Trots det innebär regelverket en förlegad kvinnosyn där ansvaret för våldet 

skjuts över på kvinnorna vilket gör att kvinnorna låses fast i våldsamma relationer. Detta 

synsätt stämmer inte överens den kvinnofridsreform som utfördes i slutet på 90-talet. 

Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånds särskilda utsatthet har 

uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det är inte längre en fråga om det finns 

en problematik kring ordningen om uppskjuten invandringsprövning vad gäller våldsutsatta 

kvinnor. Frågan ligger i hur denna problematik ska lösas. 

 

Istanbulkonventionen kan ses som ett krafttag mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

inkluderat. Ett mål med konventionen är att motverka, förebygga och avskaffa våld mot 

kvinnor, inklusive våld i nära relationer. Målet gäller alla kvinnor. Att undertecknade parter 

är skyldiga att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att sträva mot denna nolltolerans 

framgår i konventionen. Våldet är ett hot mot jämställdhet och mänskliga rättigheter. Sverige 

har skrivit under konventionen och ska verka för denna nolltolerans. Dessvärre anser jag att 

regeringens tolkning av artikel 59.1 innebär att det svenska regelverket försvaras. Artikeln 

säger förvisso att det är upp till medlemsstaterna att ställa upp villkoren för att meddela 

självständiga uppehållstillstånd och längden på ett sådant. Regeringen hänvisar till 

regelverkets vilja att förhindra skenförhållanden och menar att artikeln inte tar sikte på 

oseriösa förhållanden. Genom det resonemanget kommer regeringen fram till att kraven på att 

paret sammanboendet ska ha varat under en viss tid och att förhållandet var seriöst menat från 

början är förenligt med artikel 59.1. Detta till trots att artikeln föreskriver att rätten till 

självständigt uppehållstillstånd ska vara oberoende hur länge förhållandet varat. Regeringens 

tolkning strider därför enligt mig uttryckligen mot bestämmelsen. Innebörden av regeringens 

förhållningssätt till Istanbulkonventionen kan tolkas som att målet för en nolltolerans mot 

våld mot kvinnor inte gäller för alla kvinnor. 

 

5 Slutanalys 
 
5.1 Är intresset att motverka skenäktenskap viktigare än intresset att 
motverka våld? 
Ordningen om uppskjuten invandringsprövning kan tolkas som att när kvinnan inte uppfyller 

sin funktion som partner är hon inte värd att få stanna i Sverige. Det ger uttryck för att dessa 

kvinnan måste tillfredsställa sin man för att inte tvingas åka tillbaka till sina hemländer. 
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Ansvaret för förhållandet och indirekt även våldet skjuts över på kvinnorna istället för att 

ansvaret läggs på de våldsutövande männen. Detta är bekymmersamt eftersom regelverket 

glömmer bort kvinnorna som individer. Det råder en grundläggande misstänksamhet mot 

kvinnorna i regelverket. Förövarna verkar inte vara de våldutövande männen utan istället 

kvinnorna som misstänks vara några slags bedragerskor vars syfte är att utnyttja 

migrationslagstiftningen. 

 

Motiven bakom ordningen om uppskjuten invandringsprövning är enligt förarbetena att dels 

generöst möjliggöra etablering av förhållanden över nationsgränsningar samt att dels 

motverka skenäktenskap.105 När kvinnor utsätts för våld finns inte denna generösa inställning 

till att de ska få uppehålla sig i Sverige. Jag vill ifrågasätta varför kvinnorna ska bära risken 

för våldet. Vidare ifrågasätter jag rimligheten i att Sverige från början underlättat för kvinnor 

att inleda relationer med i Sverige bosatta män för att sedan ha en restriktiv inställning till att 

ge kvinnorna fortsatt uppehållstillstånd när de har utsatts för våld. 

 

Det är uppenbart att intresset att motverka skenäktenskap står högt. Detta intresse tycks vara 

viktigare än intresset att motverka och förhindra att kvinnor låses fast i våldutsatta relationer 

samt intresset av att motverka och förhindra att män kan utnyttja regelverket för att 

systematiskt utsätta kvinna efter kvinna för våld. Intresset att motverka skenäktenskap tycks 

till och med vara viktigare än kvinnornas mänskliga rättigheter och det generella målet att 

avskaffa våld mot kvinnor. Det är tydligt att det inte enbart är regelverket och dess 

tillämpning som isolerat bidrar till kvinnornas intersektionella utsatthet. Det är hela den 

svenska jämställdhetspolitiken som har en ovilja att motverka, förhindra och avskaffa våld 

mot alla kvinnor. Det görs en tydlig skillnad mellan svenska kvinnor och utländska kvinnor 

genom att politiken drar en skiljelinje mellan svenska kvinnors rättigheter och utländska 

kvinnors rättigheter. 

 

Även då utlänningslagens regler kan utnyttjas genom skenäktenskap och att det därmed är ett 

viktigt intresse att motverka oseriösa förhållanden anser jag att detta intresse måste stå i rimlig 

proportion till kvinnornas utsatthet och mänskliga rättigheter. Det är naturligtvis ett faktum att 

ju mer restriktivt regelverket är för kvinnor som utsätts för våld i anknytningsrelationer desto 

mindre blir riskerna att regelverket ”utnyttjas”. Men om intresset att motverka skenäktenskap 

                                                
105 Prop. 1999/00:43 s 51; SOU 1997:152 s 173. 
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alltid kommer främst innebär det att kvinnornas utsatthet och mänskliga rättigheter alltid är 

oprioriterade. Detta är inte en proportionerlig utgång. Ur ett intersektionellt perspektiv anser 

jag att det inte är rimligt att en viss jämställdhetspolitik förs vad gäller dessa kvinnor än vad 

som förs för svenska kvinnor. Det finns ett behov av lagändringar för att motverka kvinnornas 

intersektionella utsatthet och för att svensk politik ska gå i rätt riktning i målet mot att 

avskaffa våld mot kvinnor. 

 

5.2 Förslag på ändringar i regelverket 
Jag kommer nedan föreslå olika ändringar i regelverket för att stärka kvinnornas ställning och 

hindra de negativa konsekvenserna av tvåårsregeln. Förslagen är relaterade till tvåårsregeln, 

skyddsregeln samt seriositetsprövningen och riskbedömningen. Jag anser att förslagen att 

relevanta och nödvändiga för att stärka kvinnornas ställning. Givetvis kan andra åtgärder 

vidtas för att kvinnorna ska bli mindre utsatta, t.ex. genom information och utbildning. Det 

ligger dock utanför uppsatsens ramar. 

 

5.2.1 Tvåårsregeln borde ses över 

Ett förslag på förändring för att förhindra de negativa konsekvenserna av regelverket är att se 

över just denna tvåårsregel. Ett alternativ vore att slopa tvåårsregeln. Alla snabba 

anknytningar skulle då, om förhållandet framstår som seriöst, leda till permanent 

uppehållstillstånd. Dock är det viktigt att komma ihåg intresset av att motverka 

skenförhållanden och missbruk av invandringsrätten. Vid en första ansökan kan det vara svårt 

för Migrationsverket att veta om det rör sig om ett skenförhållande. En annan möjlighet kan 

därför vara att den uppskjutna invandringsprövningen rörde sig om ett kortare tidsintervall. 

Det skulle innebära en lämpligare konsekvens för kvinnorna samtidigt som intresset att 

motverka skenförhållanden upprätthålls. Genom att den uppskjutna invandringsprövningen 

exempelvis skulle sättas på ett år istället för två skulle det innebära att kravet på 

sammanhållning sänks och tröskeln för att få fortsatt uppehållstillstånd blir mindre. 

Konsekvenserna av våldet skulle därför reduceras. 

 

5.2.2 Skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen bör bli mindre 
restriktiv 
Jag anser att skyddsregeln i 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen bör fungera som den är tänkt 

att göra, dvs. skydda kvinnor som utsatts för våld. Skyddsregeln bör därför konstrueras så att 

den fungerar enligt det syftet. Ett förslag för att kvinnornas ställning ska stärkas är att göra 
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skyddsregeln mindre restriktiv. En möjlighet är att kravet på att paret ska ha varit 

sammanboende en viss tid tas bort eftersom rekvisitet bidrar till att kvinnorna låses fast hos de 

våldsutövande männen. Kravet på att paret varit sammanboende en viss tid kan även 

uttryckligen strida mot Istanbulkonventionens artikel 59.1. Det är inte heller rimligt att 

kvinnan ska visa att förhållandet främst upphört på grund av våldet dels på grund av 

motstridighet med kravet på att våldet ska vara upprepat men framför allt på grund av den 

vetenskap som finns på området som visar på hur svårt det kan vara för kvinnan att bryta sig 

loss från mannen. 

 

Även kravet på att våldet antingen varit fysiskt våld eller inneburit en allvarlig kränkning av 

kvinnans frihet och frid bör tas bort. Som ovan har framkommit kan våldet visa sig på olika 

sätt och är inte begränsat till de allvarligaste formerna av våld som fysiskt våld eller allvarliga 

kränkningar av frihet eller frid. Enligt vetenskapen kring våld i nära relationer är det inte 

våldet i sig som är intressant när det är fråga om våld i nära relationer utan hur våldet används 

som maktredskap för att kontrollera kvinnan. Jag anser därför att själva våldet ska stå i 

samklang med den straffrättsliga bestämmelsen grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB 

för att inte riskera att våldet som kvinnan utsätts för inte är skyddsgrundande och för att 

kvinnans utsatthet som invandrarkvinna inte ska sätta henne i en sämre position. 

Bestämmelsen bör således omfatta även mindre allvarliga våldshandlingar och kränkningar av 

kvinnans frihet och frid. 

 

Kravet på att våldet ska ha varit upprepat bör ses över. Detta på grund av att rekvisitet ger 

uttryck för att kvinnan ska tåla ett antal handlingar för att förtjäna att få stanna kvar i Sverige. 

Något direkt syfte med rekvisitet ur intresset att motverka skenäktenskap finns inte. Det finns 

inget logiskt samband med att förhållandet är seriöst om kvinnan utsatts för flera 

våldshandlingar eller kränkningar. 

 

Kravet på att kvinnan ska ha angett våldet eller kränkningen innan det tillfälliga 

uppehållstillståndet har löpt ut borde upphöra. Även om kvinnan anger våldet eller 

kränkningen efter det att uppehållstillståndet löpt ut ska det kunna utgöra grund till ett fortsatt 

uppehållstillstånd. En sådan ändring skulle innebära en humanare tillämpning av 

skyddsregeln genom att den tar hänsyn till kvinnornas särskilda utsatthet eftersom kvinnan 

kan känna att det är svårt att ange att hon har blivit utsatt för våld eller kränkning. Även 

beviskravet på dokumentation genom exempelvis läkarintyg för att kvinnan ska kunna göra 
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det sannolikt att hon utsatts för våld bör upphöra. Med tanke på att kvinnorna kanske inte har 

kunskap om hur samhället fungerar och var de ska vända sig är kravet på dokumentation inte 

förenligt med kvinnornas intersektionella utsatthet. För att kravet på sannolikhet ska vara 

uppfyllt borde det räcka med att kvinnans berättelse om våld är trovärdig. 

 

Med dessa ändringar i skyddsregeln menar jag att det ska räcka med att kvinnan göra 

sannolikt att hon har blivit utsatt för våld eller annan kränkning för att skyddsregeln i 5 kap. 

16 § 3 st. 2 p. utlänningslagen ska aktualiseras. Det enda krav som jag anser vara nödvändigt 

är kravet på att förhållandet ska ha varit seriöst menat från början. Detta krav är nödvändigt ur 

intresset att förhindra skenäktenskap och därmed missbruk av invandringsrätten. 

 

5.2.3 En seriositetsprövning och riskbedömning bör även göras på gifta 
Ett annat sätt för att förhindra konsekvenserna av tvåårsregeln är att både en 

seriositetsprövning och riskbedömning enligt 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. och 17 § 1 st. 

utlänningslagen även görs på gifta som inte varit stadigvarande sammanboende tidigare 

utomlands. Som jag kommit fram till i min analys i avsnitt 3.5 är prövningarna på gifta som 

inte sammanbott tidigare utomlands förenligt med familjeåterföreningsdirektivet. På så sätt 

skulle det gå att neka kvinnan uppehållstillstånd om det redan från början kan konstateras att 

förhållandet inte är seriöst och det är känt att mannen utsatt kvinnor för våld och kränkningar 

tidigare. 
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