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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Det har under en längre tid förelegat en principiell rätt för en utlänning som gifter sig eller 

inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige att få uppehållstillstånd i landet. 

Enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. Utlänningslagen(2005:716)(UtlL) ska en utlänning som har ett 

etablerat förhållande med någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för 

att bosätta sig i Sverige ges uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd får också enligt 5 kap. 3 a § 

1 st. 1 p. UtlL ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda 

samboförhållande med någon som är bosatt i Sverige eller är beviljad uppehållstillstånd för 

bosättning i Sverige. Tidigare ansågs det av lagstiftarna vara en självklar del i den svenska 

invandringspolitiken.1 Detta kan dock komma att förändras framöver. På grund av det höga 

antalet asylsökande som sökt sig till Sverige de senaste åren föreslås en inskränkning av 

anhöriginvandringen för de som klassas som flyktingar och alternativt skyddsbehövande.2  

 

Av rädsla för missbruk genom till exempel så kallade skenäktenskap infördes en ordning med 

uppskjuten invandringsprövning i 5 kap. 8 § UtlL för de par som inte sammanbott utomlands 

under en längre tid eller på annat sätt kan anses vara väl etablerade som par. Den uppskjutna 

invandringsprövningen betyder att personen först får ett eller flera tidsbegränsade 

uppehållstillstånd innan ett permanent uppehållstillstånd kan ges. Ordningen med den 

uppskjutna invandringsprövningen finns till för att pröva förhållandets seriositet. Tanken är att 

den uppskjutna invandringsprövningen ska tillämpas under två år innan permanent 

uppehållstillstånd kan ges under förutsättningen att förhållandet består. 3  Det finns dock 

möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd även om förhållandet upphört. Ett av de 

undantagen är om förhållandet upphört främst på grund av att den sökande eller dennes barn 

blivit utsatta för våld i relationen enligt 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL, den så kallade våldsregeln.4 

Med denna bestämmelse vill lagstiftarna motverka att sökanden i rädsla för utvisning stannar 

kvar i ett förhållande där de blir utsatta för våld och allvarliga kränkningar.5  

 

                                                 
1 Prop. 1999/00:43 s. 33. 
2 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss), 2016, s 28. 
3 Prop. 1999/00:43 s. 50. 
4 Ibid s. 52. 
5 Ibid s. 53. 
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Trots lagstiftarnas intentioner har det riktats en del kritik mot både ordningen med tillfälliga 

uppehållstillstånd, den så kallade tvåårsregeln, och tillämpningen av våldsregeln. Bland annat 

har Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige skrivit två rapporter där de är 

starkt kritiska till hur dagens system fungerar.6 I dessa två rapporter riktas det bland annat kritik 

mot att det verkar råda en stor diskrepans mellan lagtextens generösa skyddsgrund för de som 

blivit utsatta för våld och allvarliga kränkningar av sin anknytningsperson och den praktiska 

tillämpningen av bestämmelsen. De kriterier som i praktiken ställs upp utifrån förarbeten och 

tidigare avgöranden har visat sig vara mycket svåra att leva upp till.7 Sverige har även fått motta 

kritik från CEDAW-kommittén gällande situationen i Sverige för immigrerande kvinnor. Kritik 

riktades bland annat mot kvinnornas bristande möjlighet att tillvarata sina mänskliga rättigheter 

och Sverige uppmanades att intensifiera sitt arbete för att eliminera diskriminering av 

immigrerande kvinnor, asylsökande kvinnor och kvinnor tillhörande minoritetsgrupper. 

CEDAW uppmanade även Sverige att agera förebyggande i sina ansträngningar för att 

motverka diskriminering och våld mot kvinnor ur dessa grupper.8 Även FNs särskilda rapportör 

för våld mot kvinnor lyfter i sin rapport om Sverige fram immigrerande kvinnor, asylsökande 

och kvinnor tillhörande minoritetsgrupper som särskilt utsatta grupper gällande bland annat 

könsrelaterat våld.9 

 

Burman har i sin artikel Immigrant women facing male partner violence, utifrån att ha 

analyserat lagens förarbeten och praxis från den tidigare utlänningsnämnden och 

Migrationsöverdomstolen, kritiserat hur förarbetena och praxis på området reproducerar 

patriarkala idéer om både de våldsutsatta kvinnor samt om våldet i sig, vilket hon menar beror 

på en bristande förståelse för relationen mellan kön, våld och makt.10 Burman beskriver i sin 

artikel att det är svårt för de våldsutsatta kvinnorna att leva upp till kriterierna för att få 

uppehållstillstånd trots att relationen upphört och att kriterierna tvingar kvar de immigrerande 

kvinnorna i en underordnad position.11 Hon menar också att det finns en avsaknad av förståelse 

för hur de immigrerande våldsutsatta kvinnorna drabbas av diskriminering och maktstrukturer 

kopplade till både kön och ras/etnicitet inom det svenska rättssystemet.12  

                                                 
6 Wilén, 2009 och 2010. 
7 Wilén, 2010, s. 13. 
8 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Sweden, 

   CEDAW/C/SWE/CO/7, 2008, p. 39 s. 7. 
9 Implementation of the General Assembly resolution 60/251, A/HRC/4/34/Add.3, 2007, p. 69 s. 21.  
10 Burman, 2012, s. 17. 
11 Ibid s. 15. 
12 Ibid s. 19. 
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Under 2014 kartlades tillämpningen av 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL under främst perioden 2010-

2013 och resultatet presenterades i Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten 

anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - En kartläggning av tillämpningen. 

Kartläggningen gjordes genom en granskning av beslut från Migrationsverket samt domar från 

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Utredarna hade som uppdrag att bland 

annat beskriva hur begreppet ”mindre allvarliga våldshandlingar” från förarbetena hade 

tillämpats av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.13 Utredningen kom fram till att det 

var svårt att dra några generella slutsatser om Migrationsverkets bedömning av kriteriet 

”mindre allvarliga våldshandlingar” eftersom liknande våldshandlingar kunde leda till olika 

beslut. Enligt utredningen gjorde Migrationsverket sina bedömningar primärt utifrån allvaret 

och arten i enskilda handlingar snarare än övergreppens upprepningar och systematik. 

Utredningens uppfattning var att det i ärenden där övergrepp förekommit som var för sig 

bedömts som mindre allvarliga ändå hade kunnat anses vara övergrepp som omfattas av 

bestämmelsen om de hade bedömts ingå i ett led av upprepade och systematiska övergrepp.14 

 

Ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det 

innefattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Kvinnor och män 

ska ha samma rätt till kroppslig integritet.15 Kritiken som riktats mot migrationsrätten i frågan 

tyder på att migrationsrätten står långt ifrån detta mål. Den här uppsatsen belyser 

migrationsrättens bristande förmåga att hantera mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom 

att undersöka vilka föreställningar om våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor och 

anknytningspersoner som finns inom migrationsrätten och även vilka rättsliga och sociala 

konsekvenser dessa föreställningar kan leda till.  

 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att beskriva rätten, dess konstruktion och 

tillämpning i relation till kunskap om mäns våld mot kvinnor samt Sveriges 

jämställdhetspolitiska mål. Mer preciserat handlar uppsatsen om att undersöka våldsregeln i 5 

kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL där en central del i uppsatsen är att kritiskt granska och analysera 

Migrationsverkets beslut fattade med stöd av nämnda bestämmelse för att undersöka vilka 

                                                 
13 Ds 2014:38 s. 10f.  
14 Ibid s. 34f.  
15 Prop. 2005/06:155 s. 53. 
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diskurser om de våldsutsatta kvinnorna, våldet och anknytningspersonerna som förekommer i 

Migrationsverkets beslut. Dessa diskurser analyseras slutligen kritiskt i ljuset av de 

jämställdhetspolitiska målen ur ett intersektionellt perspektiv för att undersöka om även kvinnor 

med tillfälliga uppehållstillstånd på grund av anknytning omfattas av målen.  

 

1.3 Teori, metod och perspektiv  

I denna uppsats används en socialkonstruktionistisk diskursanalytisk metod. Vid ett 

diskursanalytiskt angreppssätt är teori och metod sammanlänkade till en metodologisk enhet. 

Det är alltså inte enbart en metod eller en teori. Diskursanalys består av flera inriktningar och 

det kan föreligga ganska stora skillnader mellan dem. Det är i stor utsträckning upp till den 

enskilde forskaren att själv utveckla analysverktygen eftersom diskursanalys inte kommer med 

färdiga mallar. Diskursanalys karaktäriseras dock genom att den bygger på det 

socialkonstruktionistiska synsättet, den utgår från att vårt tillträde till verkligheten sker genom 

språket samt att sociala fenomen konstrueras i så kallade diskurser.16  

 

Socialkonstruktionismen ifrågasätter idén om kunskap som något objektivt och sant. Ett kritiskt 

förhållningssätt intas till kunskap som anses vara självklar, vilket innebär ett ifrågasättande av 

verklighetsuppfattningar som har en auktoritativ ställning. 17  Vår kunskap om och bild av 

världen är istället en produkt av det sätt vi kategoriserar världen och det är endast på detta sätt 

verkligheten är tillgänglig för oss. Synen på världen och den kunskap vi har om världen är 

kulturellt och historiskt präglad och hade kunnat se annorlunda ut och är föränderlig över tid. 

Vår uppfattning av världen skapas och upprätthålls i olika sociala händelser och interaktioner 

där kunskap och gemensamma sanningar byggs upp. Enligt det socialkonstruktionistiska 

synsättet föreligger även ett samband mellan kunskap och social handling där olika sociala 

världsbilder leder till olika sociala handlingar. På så sätt får den sociala konstruktionen av 

sanning och kunskap konkreta sociala konsekvenser.18 I en socialkonstruktionistisk syn på 

rätten förkastas alltså idén om existensen av en sann källa för kunskap, istället ses kunskap som 

något konstruerat och kontextuellt, till skillnad från när ett rättsdogmatiskt perspektiv nyttjas 

där utgångspunkten vanligtvis är att ”fakta existerar oberoende av rättsliga diskurser och att 

lagen ’bara tillämpas’ på fakta”.19  

                                                 
16 Burman, 2007, s. 31. 
17 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 174. 
18 Winther och Phillips, 2000, s. 11f. 
19 Burman, 2007, s. 32. Citat från samma sida.  
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Det diskursanalytiska angreppssättet bygger på den socialkonstruktionistiska kunskapssynen 

genom utgångspunkten att vårt tillträde till verkligheten förmedlas genom språket. Med hjälp 

av språket både skapas och reproduceras representationer av verkligheten. 20  Det råder 

egentligen ingen större enighet angående definitionen av vad en diskurs är men en enkel 

definition skulle kunna vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen(eller ett utsnitt ur 

världen)”21.  Hur språket skapar och reproducerar representationer av verkligheten får sociala 

konsekvenser då olika diskurser gör olika handlingar mer eller mindre möjliga och relevanta. 

På så vis konstituerar språket den sociala världen, vilket betyder att en förändring i diskursen 

också kan förändra den sociala världen.22 Olika diskursiva praktiker där texter produceras, 

mottas och tolkas är ett exempel på en social praktik som bidrar till att den sociala världen, 

inklusive sociala identiteter och relationer, konstitueras. Förutom att forma och omforma 

sociala strukturer och processer speglar diskursen även dessa. Vid den kritiska diskursanalysen, 

som är det angreppssätt som nyttjas i den här uppsatsen, analyseras språkbruket empiriskt i det 

sociala sammanhanget. Det är en utgångspunkt vid kritisk diskursanalys att diskursiva praktiker 

bidrar till skapandet och reproduktionen av ojämlika maktförhållanden mellan kön, ras, etniska 

minoriteter och majoriteten, och mellan sociala grupper såsom sociala klasser. Den kritiska 

diskursanalysen visar på hur en diskursiv praktik bidrar till ett upprätthållande av ojämlika 

maktförhållanden och resultatet ska i längden kunna användas för att försöka bidra till social 

förändring.23 

 

Diskursanalys är ingen enhetlig och fixerad metod utan bör snarare ses som ett ramverk inom 

vilket det är möjligt att utföra många olika former av studier. Diskursanalys har för 

genusforskningen inom rättsvetenskapen bidragit med ett sammanhållet metodologiskt ramverk 

för att utmana rättsdogmatiska och rättspositivistiska föreställningar om rätten. Det som sägs 

och görs i rättsliga sammanhang skapar sociala konstruktioner som sedan reproduceras inom 

rätten då de tillämpas. Eftersom utgångspunkten är att diskurser är ett medel för maktutövande 

kan diskursanalysen göra det möjligt att undersöka vilka diskurser som förekommer i rätten och 

på vilket sätt rätten genom dominanta diskurser reproducerar och befäster social ojämlikhet.24 

Mitt användande av diskursanalys som angreppssätt i den här uppsatsen går ut på att identifiera 

                                                 
20 Winther och Phillips, 2000, s. 15. 
21 Ibid s. 7. 
22 Ibid s. 16.  
23 Ibid s. 67-70. 
24 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 175. 
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och analysera diskurser som förekommer i den migrationsrättsliga kontexten primärt utifrån 

beslut från Migrationsverket och som har betydelse för hur mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer förstås och hanteras och även vilka konsekvenser diskurserna kan leda till.  

 

1.3.1 Intersektionalitet som perspektiv  

Intersektionalitet som perspektiv är sprunget ur en antirasistisk kritik riktad mot den vita 

feminismens dominans och exkluderande praktik. 25  Intersektionalitet som begrepp är ett 

redskap för att få förståelse för subjektets villkor i ett samhälle karaktäriserat av bland annat 

migration, förändrade genusrelationer, globalisering och förändrade livs- och 

samlevnadsformer. Begreppet intersektionalitet förhåller sig till ett samhälle där diskursiva 

kategorier såsom genus, ras, etnicitet, nationalitet och klass interagerar på nya och mer flytande 

sätt än förut. Syftet med intersektionalitetsbegreppet är att förstå interaktionen mellan 

kategorierna och de maktasymmetrier de baserar sig på. Begreppet belyser hur individer 

subjektiveras utifrån diskurser och maktaxlar kring de olika kategorierna.26 För att utföra en 

hållbar intersektionalitetsanalys bör analysen baseras på val av vissa maktsymmetrier som får 

stå framför andra för att undvika att begreppet blir ohanterligt på grund av oändliga 

maktsymmetrier. 27  I den här uppsatsen kommer de primära maktaxlarna utgöras av de 

migrerande kvinnornas osäkra rätt till uppehälle i Sverige, deras situation som kvinnor och ras. 

I sammanhanget bör nämnas att begreppet ”ras” ska i den här kontexten, i likhet med hur 

begreppet används inom critical race theory, inte förstås som en biologisk förståelse av raser. 

Det är istället en social konstruktion av ras som åsyftas. Ras som en social konstruktion har 

fortfarande betydelse och makt i vårt samhälle vilket påverkar människors möjligheter i livet. 

Med utgångspunkten att ras är en social konstruktion går det att se att grupper av individer blir 

”rasifierade” av samhället, det vill säga tillskrivna stereotypa egenskaper utifrån deras bakgrund 

eller ursprung, utan att de egentligen har samma etniska tillhörighet.28 

 

1.4 Material och avgränsningar 

För utredandet av gällande rätt i uppsatsen används traditionella rättskällor i form av lagtext, 

förarbeten och praxis. För att få en överblick över kunskapsområdet och sätta uppsatsen i sitt 

sammanhang har även utredningar i form av statens offentliga utredningar och 

                                                 
25 de los Reyes och Mulinari, 2005, s. 15. 
26 Lykke, 2003, s. 52. 
27 Ibid s. 53.  
28 Carlson, 2013, s. 321f. 
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departementsserien använts. För att reda ut vilka internationella åtaganden och rättskällor 

Sverige har att förhålla sig till har även dokument från FN använts, likaså direktiv från EU och 

Europarådets konventioner. I uppsatsen används även källor från andra vetenskaper som bidrar 

med viktig kunskap om till exempel mäns våld mot kvinnor och den specifika situation som 

föreligger för kvinnor som migrerar till Sverige. Särskilt bör kanske nämnas Lenardts 

avhandling Invandrarkvinnor i vägskäl: Deras handlingar och val i våldspräglade relationer 

från ett genuspsykologiskt perspektiv som fyller en viktig funktion i uppsatsen för att förstå de 

migrerande, våldsutsatta kvinnornas exilspecifika situation, vilket även Andersson och 

Lundbergs rapport Våld mot invandrarkvinnor – Kvinnors berättelser och socialtjänstens 

strategier bidrar till. Likaså får Lundgrens teori om normaliseringsprocessen samt Holmberg 

och Enanders Varför går hon? en stor roll att förklara mekanismerna i de våldspräglade 

relationerna.  

 

I uppsatsen analyseras även 79 beslut fattade av Migrationsverket under perioden 2012-2013. 

Dessa beslut har i grunden sammanställts av Migrationsverket till Ds 2014:38. Efter att 

utredningen genomfördes arkiverades besluten hos enheten för migrations- och asylfrågor hos 

justitiedepartementet och det är därifrån jag har fått materialet utlämnat till mig. I besluten är 

sekretessöverstrykningar gjorda över namn och beslutsbeteckningar. Detta betyder att jag inte 

har möjlighet att referera till enskilda beslut via beslutets beteckning. Istället har jag valt att 

referera till beslutet med det datum beslutet fattades. Varken Migrationsverket eller 

migrationsdomstolarna registrerar de här besluten särskilt, vilket gör att de inte heller är sökbara 

efter lagbestämmelsen. Besluten måste alltså letas fram manuellt. Underlaget är framtaget av 

Migrationsverket utifrån ett urval av ärenden och metoden som Migrationsverket har använt 

vid urvalet har inte närmare beskrivits.29 I och med att jag tagit del av ett redan sammanställt 

material har det både varit tidsbesparande och gett mig en möjlighet att få beslut från enheter 

med en stor geografisk spridning. Nackdelen är att jag varit tvungen att begränsa mig till beslut 

från perioden 2012-2013 även fast det hade varit önskvärt att ta del av nyare beslut. Det urval 

av besluten jag gjort har gått ut på att utesluta de beslut som endast rör medsökande barn och 

de beslut som inte behandlar 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL. Att jag har valt att begränsa mig till 

beslut fattade av Migrationsverket under 2012-2013 beror på att jag vill analysera beslut där 

eventuell påverkan av överrättspraxis, i det här fallet domen MIG 2011:25, skulle kunna få 

                                                 
29 Ds 2014:38, s. 13. 
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genomslag i besluten. Samtliga beslut som analyseras i den här uppsatsen rör heterosexuella 

parförhållanden där mannen är anknytningsperson och kvinnan är sökanden.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av 7 huvudkapitel. I kapitel 1 behandlas ämnesvalet och bakgrunden till detta, 

syftet med uppsatsen, det teoretiska och metodologiska ramverk som används i uppsatsen, 

uppsatsens perspektiv och en genomgång av det mest relevanta materialet som har använts för 

att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

 I uppsatsens kapitel 2 beskrivs det våldsbegrepp som uppsatsen utgår från. Vidare ges i kapitlet 

även en inblick i hur våld i nära relationer fungerar i form av teorin om 

normaliseringsprocessen, hur våldet påverkar kvinnan och de unika problem som uppstår när 

våldet sker i samband med att kvinnan befinner sig i en exilspecifik situation. 

 

 I kapitel 3 redogörs för de jämställdhetspolitiska målen Sverige har satt upp. I redogörelsen 

fokuserar jag huvudsakligen på de övergripande delarna av de jämställdhetspolitiska målen och 

även de delar som specifikt behandlar mäns våld mot kvinnor då jag anser att dessa är de delar 

som har störst relevant för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 4 behandlar internationella åtaganden och rättskällor. I kapitlet beskrivs övergripande 

de regelverk som Sverige har att förhålla sig till i form av konventioner och resolutioner från 

FN, Europarådet samt även EU. I kapitel 4.1 beskrivs de konventioner och resolutioner som är 

relevant på området. Kapitel 4.2 redogör för Europarådets Istanbulkonvention och hur Sverige 

har valt att förhålla sig till den. I det avslutande delkapitlet redogör jag för de relevanta delarna 

i direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening och hur dessa kom att påverka den 

svenska lagstiftningen vid implementeringen.  

 

I uppsatsens kapitel 5 behandlas den nationella rättsliga regleringen. Kapitlet inleds med en 

genomgång av relevant lagtext och förarbeten för att få inblick i gällande rätt. Först behandlas 

rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning för människor som ingår parrelationer. 

Detta följs därefter upp med en genomgång av 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL vilket är den lagtext 

som är central för uppsatsen. Vidare presenteras även relevant praxis från högsta instans i form 

av Migrationsöverdomstolen. För att få en vidare inblick i den praktiska rättstillämpningen och 
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den problematik som föreligger på området presenteras även två relevanta utredningar på 

området, SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland och Ds 2014:38 Fortsatt 

uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - En 

kartläggning av tillämpningen. 

 

I kapitel 6 presenteras analysen av Migrationsverkets beslut. Syftet med analysen av 

Migrationsverkets beslut är att undersöka vilka diskurser som framkommer i besluten för att 

bidra till en större helhetsbild av problematiken rörande våldsregeln. Kapitlet inleds med en 

genomgång av analysens genomförande och de förhållanden jag varit tvungen att ta ställning 

till under analysen. Kapitlet fortsätter sedan med en presentation av de dominerande 

diskurserna, främst i form av exemplifierande citat, som framkommit i materialet. Dessa 

återföljs sedan var för sig av en kortare problematisering för att tydliggöra vad det är som 

kommer att behandlas i den slutförande analysen.  

 

I uppsatsens kapitel 7 genomförs en slutanalys. De diskurser som återfanns i analysen i kapitel 

6 sätts in i sitt migrationsrättsliga sammanhang och analyseras kritiskt utifrån de 

jämställdhetspolitiska målen ur ett intersektionellt perspektiv.  

 

2 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer  

2.1 En helhetssyn 

I det här kapitlet redogör jag för den våldsförståelse som uppsatsen utgår från. Jag kommer att 

redogöra för vad våld är, vikten av en helhetsförståelse för våldet och den process snarare än 

enskilda handlingar som våld i nära relationer utgör. Kapitlet behandlar även de unika problem 

som kan uppstå för migrerande våldsutsatta kvinnor.  

 

I FNs deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor artikel 1, antagen av FN:s 

generalförsamling 1993, definieras våld mot kvinnor som  

 
Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet30.  

                                                 
30 Översättning till svenska tagen från http://www.jamstall.nu/lagar-och-rattigheter/deklaration-om-avskaffandet-

av-allt-vald-mot-kvinnor/ 9 december 2015. Denna översättning förefaller vara vedertagen, men officiellt 

översatt svenskt FN-dokument finns ej. 

http://www.jamstall.nu/lagar-och-rattigheter/deklaration-om-avskaffandet-av-allt-vald-mot-kvinnor/
http://www.jamstall.nu/lagar-och-rattigheter/deklaration-om-avskaffandet-av-allt-vald-mot-kvinnor/
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Den här definitionen av våld innefattar alltså fler handlingar än bara fysiskt våld. En viktig 

anledning till att ha en bredare definition av våld är för att bekräfta den utsattas upplevelse av 

obehag. Att kalla våldet något annat, mer neutralt, leder till att upplevelsen för den våldsutsatta 

inte stämmer överens med de ord som används för att beskriva händelsen. Om våldet hålls dolt 

och bortdefinierat ifrågasätts inte heller våldet. Våld behöver erkännas som våld för att det ska 

kunna motverkas.31 Att tala om våld på ett neutraliserande sätt är bara till fördel för den 

våldsutövande, aldrig för våldsoffret, vilket gör det oerhört viktigt att tala om just mäns våld 

mot kvinnor för att inte med könsneutralitet osynliggöra ett könsrelaterat strukturellt problem.32 

Det är också viktigt med en våldsdefinition som fokuserar på handlingar och dess konsekvenser 

eftersom det gör att våldet kan tolkas som en funktionell makthandling med ett mål. Med den 

definitionen innehåller våldet två avgörande element. Det verksamma elementet, det vill säga 

vållandet av till exempel skadan, smärtan eller rädslan, och det funktionella elementet, som är 

försöket att påverka eller styra ett beteende hos en annan individ eller grupp.33  

 

Ett exempel på när en helhetssyn på mäns våld mot kvinnor i nära relationer tillämpats är vid 

uppkomsten av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning enligt 4 kap. 4a§ 

Brottsbalken(1962:700). År 1993 tillsattes av Socialdepartementet på uppdrag av regeringen en 

kommission som fick i uppdrag att göra en översyn av frågor rörande våld mot kvinnor och 

föreslå åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skulle utföras utifrån ett 

kvinnoperspektiv och kommissionen antog namnet Kvinnovåldskommissionen. I juni 1995 

avlämnade Kvinnokommissionen slutbetänkandet SOU 1995:60 Kvinnofrid.34 I utredningen 

uttrycktes en helhetssyn på våld i nära relationer. Det lyftes fram att de kvinnor som lever i 

relationer i vilka de blir misshandlade inte bara lever i en utsatt situation på grund av de fysiska 

övergreppen utan hela kvinnans verklighet är många gånger präglad av våld och hot där det 

fysiska våldet till och med kan ha haft en ganska begränsad förekomst. Det outtalade, latenta 

hotet och vetskapen om att den våldsutövande partnern när som helst kan utöva våld på henne 

är i sig ett övergrepp mot kvinnan. Det är alltså en mer pågående process än ett antal separata 

våldstillfällen.35 I utredningen konstaterades det vidare att straffrättens fokus på de enskilda 

gärningarna riskerar att helhetsperspektivet går förlorat och den psykiska påverkan för den 

                                                 
31 Isdal, 2001, s. 66f.  
32 Burck och Daniel, 1995, s. 63. 
33 Isdal, 2001, s. 34f. 
34 SOU 1995:60 s. 3f. 
35 Ibid s. 301. 
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utsatta kvinnan blir mindre tydlig vilket leder till svårigheter att förstå våldsutsatta kvinnors 

situation och levnadsvillkor. 36  Den här förståelsen för hur mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer fungerar resulterade i att utredningen föreslog ett införande av en ny 

straffbestämmelse i brottsbalken, fridskränkningsbrotten. Förslaget innebar att 

straffbestämmelsen framför allt skulle ta sikte på våld och andra övergrepp mot kvinnor i nära 

relationer till män. Redan kriminaliserade handlingar, såsom misshandel och olaga hot, skulle 

ingå i det nya brottet men också innefatta en del beteenden som vid tidpunkten för utredningen 

inte var kriminaliserade men som effektivt bidrog till skapandet och upprätthållandet av psykisk 

terror. Enligt förslaget skulle det inte heller vara nödvändigt för offret att tidsmässigt kunna 

ange varje händelse i detalj, men de straffbara handlingarna bör vara preciserade i sin karaktär 

och ha utförts inom en bestämd tidsperiod. Våld, hot om våld eller annan fysisk och psykisk 

påverkan som är ägnade att varaktigt kränka offrets integritet och självkänsla ska krävas för 

straffansvar.37 Regeringen ansåg att det nya brottet inte skulle innefatta handlingar som inte var 

kriminaliserade eftersom det ansågs gå emot legalitetsprincipen som innefattar att det straffbara 

området ska vara tydligt avgränsat och förutsägbart. Det ansågs som ytterst ovanligt att det vid 

den här typen av kränkningar inte begås även redan straffbara handlingar. Brottet kom alltså att 

bestå av en serie i och för sig straffbara handlingar och på det sättet menade regeringen att 

lagstiftningen markerade allvaret i sådan brottslighet och fick till stånd en helhetsbedömning 

av den utsattas situation.38 Lagstiftarna valde alltså att ta hänsyn till hur våld i nära relationer 

många gånger fungerar och underströk att en helhetssyn på våld i nära relationer år så pass 

viktigt att ett helt nytt brott behövdes i brottsbalken eftersom det var otillräckligt att se till de 

enstaka våldshandlingarna. Det ansågs var viktigt att se systematiken och processen för att 

kunna förstå och motverka våldet.  

 

2.2 Normaliseringsprocess och motstånd 

Att använda våldets normaliseringsprocess som teoretisk modell hjälper oss att förstå hur 

våldsrelationer fungerar. Modellen utgår från ett strukturellt perspektiv där de övergripande 

maktstrukturerna i samhället påverkar maktrelationerna på det interpersonella planet. 39 

Normaliseringsprocessen beskrivs som en aktiv nedbrytning av kvinnan. Från att våldet första 

gången av kvinnan ses som obegripligt och oacceptabelt leder normaliseringsprocessen till att 

                                                 
36 SOU 1995:60 s. 302.  
37 Ibid s. 304f.  
38 Prop. 1997/98:55 s. 78f. 
39 Holmberg och Enander, 2010, s. 15.  
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kvinnan stegvis börjar se våldet som en naturlig del i hennes vardag och som till och med kan 

försvaras.40 Gränserna för vad som kan accepteras och vad som är oacceptabelt förskjuts stegvis 

och nästan omärkligt, likaså vad som är önskvärt eller inte önskvärt, samtidigt som kvinnan 

närmar sig mer och mer öppen undergivenhet gentemot misshandlaren. Hon anpassar sig efter 

våldet. 41  Genom isolering av sin partner och begränsning av hennes sociala nätverk, till 

exempel förbjuda henne att umgås med sina vänner, lyckas misshandlaren krympa hennes 

livsutrymme och göra sig själv till hennes enda referensram. På så sätt får misshandlaren även 

kontroll över partnerns känsloliv. Kvinnan får här ingen annan att jämföra sin misshandlare 

med än just han själv vilket gör att nyanserna i hans beteende blir oerhört betydelsefulla för 

kvinnan. De goda, snälla och lugna stunderna med misshandlaren kan väga upp dygnslång 

ångest och smärta och när de bra stunderna sätts i relation till de smärtsamma perioderna 

framstår de bra perioderna som mer positiva än vad de verkligen är. Våldsverkligheten blir 

parallellt med det känslomässiga beroendet som utvecklats gentemot misshandlaren i processen 

orienteringspunkten i kvinnans liv. Normaliseringen av våldet i kombination med isoleringen 

och andra kontrollmedel, växlandet mellan våld och värme från misshandlarens sida och 

utraderade gränser leder till slut att det blir svårt för kvinnan att upprätthålla en egen 

verklighetsuppfattning. Misshandlarens verklighet blir den enda verkligheten. 42 

Internaliseringen av våldet, när kvinnan tar över misshandlarens värld och 

verklighetsförståelse, leder till att hon gör våldet till sitt eget ansvar. När våldet kombineras 

med isolering och växlas med värme och omtanke från honom börjar hon se på sig själv med 

hans ögon. Hon internaliserar hans förväntningar och krav på henne och hon börjar se sig själv 

som orsaken till våldet.43  

För att förklara vad som händer med kvinnan i den våldspräglade relationen lyfter 

normaliseringsprocessen som modell fram begreppet anpassning. Det betyder dock inte att det 

sker motståndslöst. Det är inte ovanligt att beskrivningar av motstånd återfinns i utsatta 

kvinnors berättelser.44 Motstånd blir precis som anpassning en strategi som används och vilken 

strategi som primärt används varierar. En del kvinnor har anpassning som primär strategi, andra 

har motstånd som primär strategi och en del kvinnor använder båda strategierna lika 

genomgående. När den huvudsakliga strategin är anpassning tycks kvinnan internalisera våldet 

                                                 
40 Lundgren, 2012, s. 29. 
41 Ibid 2012, s. 31. 
42 Ibid s. 32f. 
43 Ibid s. 37. 
44 Holmberg och Enander, 2010, s. 64. 
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mer än om motstånd är den dominanta strategin. Motståndet tycks dock inte vara gränslöst, och 

trots motstånd bryts de ändå ofta ned och stannar kvar i relationen.45 För de utsatta kvinnorna 

kan motståndet fylla olika funktioner. Det kan till exempel visa kvinnan att misshandlaren inte 

har makten vilket gör att hon inte ser sig själv som underordnad mannen. Att hon inte ser sig 

som underordnad kan dock skapa svårigheter för henne att se sig som en misshandlad kvinna 

vilket kan motverka en uppbrottsprocess. Motståndet kan även ge en känsla av kontroll, vilket 

inte behöver medföra en reell kontroll. Det blir alltså en typ av verklighetsförsköning för 

kvinnan, en idé om en kontroll som hon egentligen inte har vilket kan hämma försök till 

uppbrott från relationen. Motståndet kan även förstås som ett sätt för kvinnan att försöka få 

mannen att förstå, komma till insikt och förändra sig. Det ger en kvarhållande effekt eftersom 

det tyder på att kvinnan fortfarande har hopp om deras relation och hans bättring. 46  Det 

förekommer alltså motstånd i våldsrelationer men då det inte ger någon effekt blir det i sig 

nedbrytande för den utsatta samtidigt som det gör det svårare för henne att erkänna sin utsatta 

situation. Motståndet kan alltså ses som att det ger både en frigörande och kvarhållande effekt.47  

 

2.3 Uppbrott  

Holmberg och Enander utläste från den undersökning som presenteras i boken Varför går hon? 

två specifika vändpunkter för den misshandlade kvinnan i deras material: när det gäller livet 

och när kvarstannandet i relationen innebär att någon annan far illa eller blir utsatt för våld av 

mannen, till exempel barn eller husdjur.48  Holmgren och Enander beskriver att en förelöpare 

till vändpunkten ofta är att kvinnan så att säga når en slags botten, fysiskt och/eller psykiskt. 

Det som återkommande beskrevs av kvinnorna i deras undersökning var genomträngande 

upplevelser av orkeslöshet och uppgivenhet, förtvinande och att ”ta slut”. I deras material 

återkom skildringar om att uppleva ett slags inre brott, en rent kroppslig upplevelse av att ge 

upp.49 Väl på botten verkar det handla om liv och död, en stark upplevelse hos kvinnorna att de 

måste lämna honom för att inte dö. Det kan handla om en upplevelse att de måste lämna nu 

eller bli ihjälslagen, men främst beskrevs en upplevelse av att vara på väg att dö själsligen. Men 

även andra vändpunkter gällande livet som leder till att hon lämnar lyfts fram: när alternativen 

består av att själv dö, bli galen, slå ihjäl mannen eller lämna honom.50  Den andra specifika 

                                                 
45 Holmberg och Enander s. 66ff.  
46 Ibid 2010, s. 68ff. 
47 Ibid s. 71. 
48 Ibid s. 80. 
49 Holmberg och Enander, 2010, s. 80f. 
50 Ibid s. 82f.  
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vändpunkten handlar om när kvinnan blir medveten om att hennes kvarstannande i relationen 

leder till konsekvensen att någon annan far illa eller blir utsatt för våld av mannen. Det kan till 

exempel handla om att mannen även ger sig på barnen eller husdjuren eller att socialtjänsten 

hotar med att omhänderta barnen om kvinnan inte lämnar mannen. Kvinnorna är kanske inte 

beredda på att lämna för sin egen skull, för sitt eget liv, men för någon annan. Men även om 

”någon annan” kan fungera som vändpunkt, kan de även fungera som en kvarhållande faktor, 

till exempel om mannen hotar att skada någon närstående till kvinnan om hon lämnar honom.51  

 

Det är inte alla kvinnor som når en botten innan de lämnar. I de fallen har uppbrottet istället 

många gånger föranletts av en kraftig utlösande händelse som resulterat i att en fortsatt relation 

ses som en omöjlighet för kvinnan. Hon har gett upp hoppet om relationen eller gett upp bilden 

av mannen som slutgiltigt visat sig vara orealistisk.52 

 

 

2.4 Särskilt för invandrarkvinnor 

Andersson och Lundberg lyfter i sin rapport våld mot invandrarkvinnor fram den utsatta 

situation som kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd på grund av anknytning befinner sig i. 

Den utsatta situationen består i att det ofta föreligger stora språksvårigheter för kvinnorna och 

att de ofta saknar kunskaper om det nya samhället de lever i vilket riskerar att göra dem 

beroende av mannen i väldigt stor utsträckning. Det är inte ovanligt att de saknar släkt eller 

annat socialt nätverk i Sverige och de kan många gånger vara helt ekonomiskt beroende av 

mannen. Det är inte heller ovanligt att mannen är den som förmedlar myndighetskontakter, 

agerar tolk och sköter övriga kontakter utåt. Kvinnorna är ofta hänvisade till att lita på det 

mannen säger. Kvinnorna kan dessutom ha gjort sig av med ekonomiska tillgångar i hemlandet 

och ha lämnat relationer bakom sig som gör att de inte kan återvända till hemlandet, men de 

kan inte heller klara sig på egen hand i det nya landet. Männen är ofta medvetna om den 

komplicerade situation som föreligger för kvinnorna och utnyttjar detta i relationen. Det är till 

exempel inte ovanligt att han hotar henne med att han kan få henne utvisad.53  

 

Lenardt hade med sin avhandling Invandrarkvinnor i vägskäl syftet att förstå hur könsmakten 

gestaltar sig på en individuell nivå och hur den förstärks av specifika livsvillkor för invandrare 

                                                 
51 Holmberg och Enander s. 83ff.  
52 Ibid s. 85.  
53 Andersson och Lundgren, 2000, s. 54f. 
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i det svenska samhället. Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning och en 

intervjustudie och kvinnornas egna svar och berättelser blev grunden för undersökningen. 

Genom att analysera våldet som sådant, kontexten våldet skedde i och meningen kvinnorna 

tillskrev våldet sökte Lenardt beskriva, förklara och förstå våld mot invandrarkvinnor i 

heterosexuella parförhållanden. Det var kvinnornas egna uppfattningar och upplevelser som 

fick tonvikt i avhandlingen. 54  Undersökningen visade att kvinnorna hamnade i en dubbel 

utsatthet: som invandrare i Sverige och som misshandlade kvinnor. Lenardt menade att den 

långa rad påfrestningar och kränkningar som inträffar samtidigt i och med kvinnornas dubbla 

utsatthet medför att det tillsammans vägde tyngre än de sammanlagda påfrestningarna och 

kränkningarna förknippade med misshandeln. Utsattheten bestod dels i att mannen förtrycker 

kvinnan och utnyttjar hennes underläge som invandrare, dels i att hon utsätts för diskriminering 

och vardagsrasism i olika former.55  

 

Lenardt tar i avhandlingen upp hur hot om utvisning från sin anknytningsperson kan fungera 

som ett effektivt maktmedel för att tvinga kvar någon i en relation där våld och kränkningar 

förekommer. Detta var enligt avhandlingen vanligt förekommande särskilt för kvinnorna i 

undersökningen som flyttat till Sverige för att gifta sig med en här bosatt man.56 I avhandlingens 

undersökning kunde även ett flertal ytterligare maktmedel relaterade till kvinnornas osäkra 

uppehälle i Sverige förutom hot om utvisning utläsas. Det förekom till exempel att mannen 

aktivt försökte hindra kvinnans integrationssträvanden genom att förbjuda henne att arbeta, 

hindra henne från att lära sig språket och ge henne felaktiga upplysningar om hennes rättigheter. 

Mannens isolering av kvinnan är visserligen vanligt förekommande i misshandelsrelationer 

överlag, men kvinnor med invandrarbakgrund tycks drabbas särskilt hårt. Isoleringen blir 

extrem eftersom hon varken tillåts ha ett socialt nätverk eller har möjlighet att delta i det svenska 

samhället på grund av bristande språkkunskaper och kunskap om samhället i stort. Det 

förekommer också att misshandeln rättfärdigas genom åberopande av religiösa och traditionella 

värderingar och uppfattningar om könsroller som tolkas till kvinnans nackdel. Att mannen 

använder den egna etniska gruppen och målar upp en negativ bild av kvinnan hos dem i syfte 

att kontrollera henne genom hennes rädsla för att bli utfryst av sina landsmän i Sverige 

förekommer, likaså att vända kvinnans egen familj mot henne.57 Rasistiskt förtryck är också 

                                                 
54 Lenardt, 2008, s. 18f.  
55 Ibid s. 288f.  
56 Ibid s. 291. 
57 Ibid s. 289f.  
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vanligt förekommande. Det kan visa sig genom att mannen förödmjukar kvinnan med rasistiska 

skällsord, intalar henne att hon lever på bekostnad av det svenska samhället eller svartmålar 

kvinnans hemland och modersmål. Genom att till exempel kalla en kvinna från ett afrikanskt 

land för ”din svarta hora” görs kvinnan tydligt till ett både rasistiskt och sexistiskt hatobjekt.58  

 

Kontakter med det svenska rättsväsendet var något de flesta kvinnor hade dåliga erfarenheter 

av. Ifrågasättande av kvinnornas berättelser om övergrepp förekom både från polis och hos 

immigrationsmyndigheten vilket av kvinnorna upplevdes som både pressande och plågsamt. 

Personalen framstod i Lenardts studie som oförberedd att hantera vissa typer av anmälningar 

och saknade kunskap om både mäns våld mot kvinnor och invandrarproblematik. Istället fick 

schablonartade attityder och värderingar styra vilket påverkade deras inställning till den utsatta 

kvinnan.59  Lenardt tar också upp en del exilspecifika strukturella och kulturella hinder för 

hjälpsökande i sin avhandling. Bland annat fanns det i intervjumaterialet exempel på att kravet 

att dokumentera skador på kvinnans kropp vid anmälan upplevdes som en kränkning och 

misstro av en del kvinnor. Andra problem som kvinnorna kunde ställas inför var en förväntan 

hos personal från svenska hjälporganisationer att kvinnan, om hon upplever så mycket 

kränkningar, borde bryta konsekvent med mannen. Ett annat hinder var att en del kvinnors sätt 

att framföra sitt behov av hjälp och visa emotionellt engagemang avvek klart från svenska 

normer, vilket kvinnorna upplevde låg dem till last i deras myndighetskontakter. En kvinna 

kommenterade det genom att säga ”I Sverige vill man inte att folk bråkar, man får 

överhuvudtaget inte tala med en förhöjd röst”60. I studien framkom också en stark efterfrågan 

från kvinnorna att få samtala med någon på sitt eget modersmål istället för att vara tvungen att 

kommunicera via en tolk. Uppgifter från kvinnorna om att samtal med hjälp av tolk gav 

otillräckliga kommunikationsmöjligheter och kunde upplevas som ett hinder för god 

kommunikation förekom i studien.61 Det framkom även att polis och socialtjänst verkar sakna 

kunskap om exilrelaterade faktorer vid mäns våld mot kvinnor vilket ledde till att kvinnornas 

utsatthet blev underskattad. Det framkom även att kvinnorna inte fick ta del av vilka regler som 

gäller vid anmälan om kvinnomisshandel och vilket stöd de har rätt till. Rättssystemet 

uppfattades i stor utsträckning som obekant och likgiltigt för kvinnorna och de upplevde att de 

bemöttes av misstro av polis och socialtjänst vilket försvårade kommunikationen. Ett annat 

                                                 
58 Lenardt, 2008, s. 291.  
59 Ibid s. 229.  
60 Ibid s. 238. 
61 Ibid s. 237ff.  
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viktigt problem som lyftes i studien var traumatiska erfarenheters negativa inverkan på 

människans kognitiva förmågor inklusive förmåga till problemlösning och processer som bidrar 

till informationsinhämtande. Det handlar om en oförmåga att både uppleva och formulera sina 

besvär som sammanhängande med den psykosociala situationen vilket kan resultera i att 

kvinnorna får det svårt att förklara sin situation för till exempel sjukvården och socialtjänsten.62 

 

 

3 Jämställdhetspolitiska mål om mäns våld mot kvinnor 
 

Det här kapitlet kommer att redogöra för de mål som satts upp för den svenska 

jämställdhetspolitiken, med ett primärt fokus på mäns våld mot kvinnor, och vilka 

utgångspunkter som ligger till grund för dessa. Det var i början av 90-talet som 

jämställdhetspolitikens fokus började riktas allt mer mot de informella strukturerna i samhället 

som upprätthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen. Tidigare hade arbetet mot ett 

mer jämställt samhälle främst fokuserats på de formella strukturerna. 63  Det tidigare 

jämställdhetsarbetet ansågs visserligen ha lett till en hel del betydande vinster för kvinnor och 

män, men ansågs ändå inte ha resulterat i en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor på en 

tillräckligt tillfredställande nivå. Jämställdhetsarbetet behövde alltså kompletteras med ett 

synliggörande och erkännande av de ojämna maktförhållandena och kvinnor och mäns skilda 

villkor i samhället.64 

 

De senaste 10 årens jämställdhetspolitiska dokument har byggt på i princip samma 

utgångspunkter. År 2006 lämnades proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt 

eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken till riksdagen och fick sedermera bifall. Propositionen 

var ett resultat av ett flertal utredningar som tillsats för att utreda en rad jämställdhetsrelaterade 

frågor och innehöll mål för den framtida jämställdhetspolitiken.65 En grundläggande idé bakom 

de jämställdhetspolitiska målen är att jämställdhet handlar om makt och syftet med de 

jämställdhetspolitiska målen är att ändra de rådande maktförhållandena mellan män och 

kvinnor. Det är en feministisk utgångspunkt att det finns en samhällsordning som upprätthåller 

ojämlika maktförhållanden mellan könen, en ordning där kvinnor är underordnade män. 

Tyngdpunkten i förändringsarbetet bör ligga på att förändra de informella strukturerna i 

samhället som verkar upprätthållande för den ojämna maktfördelningen mellan könen. Kunskap 

                                                 
62 Lenardt, 2008, s. 242f.  
63 Prop. 1993/94:147 s. 20. 
64 Ibid s. 22.  
65 Prop. 2005/06:155 s. 7f.  
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och medvetenhet om både ojämställdheten och de mekanismer som upprätthåller 

ojämställdheten i samhället krävs för att en förändring ska kunna göras.66 Mäns våld mot 

kvinnor anses vara ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Förekomsten av våld mot 

kvinnor är enligt ett flertal undersökningar hög i samhället och förekommer i alla samhällsskikt, 

på olika arenor och i olika relationer.67  

 

”Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv”68. Syftet med jämställdhetspolitiken är att förändra 

könsmaktsordningen och bryta den manliga normen och den systematiska underordningen av 

kvinnor på flera samhällsplan. Makt är ett centralt begrepp i jämställdhetspolitiken och att både 

kvinnor och män ska ha samma makt ska förstås som att de ska ha samma rätt, förmåga och 

möjlighet att forma både samhället och sina egna liv. Kvinnor och män ska ha lika mycket makt 

och samma slags maktresurser på samma områden, både offentligt och privat. Målet ska gälla 

alla människor, oavsett livssituation, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet.69  

 

I propositionen lades det fram fyra olika delmål. De tre första handlar om en jämn fördelning 

av makt och inflytande mellan kvinnor och män där kvinnor och män ska ha samma rätt och 

möjlighet till inflytande och möjlighet att forma villkoren för beslutsfattandet i samhället, 

ekonomisk jämställdhet där män och kvinnor ska ha samma möjligheter till utbildning och 

avlönat arbete för livslång ekonomisk självständighet och en jämn fördelning av obetalt hem- 

och omsorgsarbete med samma ansvar.70 Det fjärde delmålet i jämställdhetspolitiken är att 

”[…] mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”71. Regeringen uttalade i propositionen att 

mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område i jämställdhetspolitiken och det våld som 

kvinnor utsätts för är den yttersta konsekvensen av kvinnors underordning och mäns 

överordning i samhället. Regeringen uttryckte att det är viktigt att förtydliga att det bakom 

våldet oftast finns en manlig förövare vilket är anledningen till att delmålet innehåller 

formuleringen ”mäns våld mot kvinnor”. Enligt den grundläggande analysen av våldet är våldet 

både ett uttryck för rådande maktordning mellan män och kvinnor och ett medel som 

upprätthåller den. Frågan om våld inom samkönade relationer behandlas inte propositionen 

                                                 
66 Prop. 2005/06:155 s. 9. 
67 Ibid s. 26f. 
68 Ibid s. 43. 
69 Ibid s. 43ff. 
70 Ibid s. 45ff. 
71 Ibid s. 51. 
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även om det uttrycks att det på en praktisk nivå ska finnas samma tillgång till skydd och vård 

på lika villkor. Begreppet kroppslig integritet ska förstås i två bemärkelser, både konkret och 

symboliskt. Konkret handlar det om kvinnors rätt och möjligheter att bestämma över sin egen 

kropp, sexualitet och reproduktion. I symbolisk bemärkelse omfattar det även den ökande 

exploateringen och kommersialiseringen av kvinnokroppen.72   

 

Regeringens skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 har sin grund i 

målen som sattes upp 2006. Jämställdhetsarbetet ska enligt skrivelsen fortsätta mot bakgrund 

av målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma både sina egna liv och samhället. 

De fyra vägledande delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, det ska föreligga en 

jämn fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor, ekonomisk jämställdhet och 

en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Jämställdhetsintegrering, vilket 

innebär ett införlivande av jämställdhetsperspektiv i alla led i beslutsprocessen och ansvar för 

de deltagande aktörerna att se till att så sker73, ska fortsättningsvis vara den huvudsakliga 

strategin för att nå målen, tillsammans med särskilda åtgärder på olika områden. Kampen mot 

mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld inom samkönade 

relationer och exploatering av kvinnokroppen i prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål ska fortsatt ha högsta prioritet. 74  I skrivelsen upprepas det från den tidigare 

propositionen att våld och andra former av övergrepp mot kvinnor är den mest akuta 

jämställdhetsfrågan och är högsta prioritet för jämställdhetspolitiken. Psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld är oacceptabelt och oursäktligt. Samhället måste, förutom att skydda och bistå de 

utsatta kvinnorna, konfrontera de bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till 

våldsutövandet.75 I skrivelsen nämns bara kort att kvinnor med uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till en man bosatt i Sverige som blir utsatta för våld befinner sig i en särskilt svår 

situation, en situation regeringen hade tillsatt en utredning för att kartlägga och analysera. 

Utredningen presenterades i SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland.76 Utredningen 

presenteras närmare i kapitel 5.4. 

 

I SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck får kvinnor med utländsk bakgrund som blir utsatta för våld lite mer utrymme än vad 

                                                 
72 Prop. 2005/06:155 s. 51f. 
73 Skr. 2011/12:3 s. 14. 
74 Ibid s. 1.  
75 Skr. 2011/12:3 s. 23. 
76 Ibid s. 24f. 
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som tidigare förekommit i samband med de jämställdhetspolitiska målen. Utredningens 

uppdrag var att föreslå en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra.77 I utredningen uppmärksammas kvinnor med utländsk bakgrund som våldsutsatta 

kvinnor med särskild sårbarhet. Begreppet sårbarhet i brottsammanhang förklaras innefatta en 

förhöjd risk att utsättas för enstaka och upprepade brott, att brottens konsekvenser blir särskilt 

allvarliga och att kvinnornas tillgång och möjlighet att nyttja ekonomiska, sociala och politiska 

resurser föregås av särskilda svårigheter. Enligt utredningen är det kännetecknande för många 

kvinnor som tillhör gruppen kvinnor med särskild sårbarhet att kännedomen om deras utsatthet 

är låg och mörkertalen ofta är mycket höga.78 I utredningen påtalas att språksvårigheter och 

brist på socialt nätverk kan försvåra kvinnornas möjligheter att lämna en våldsam relation. Ofta 

är den våldsutövande mannen kvinnans enda länk till samhället hon lever i vilket ger mannen 

stor möjlighet att kontrollera och isolera henne. Om det rör sig om en relation där kvinnan 

kommit till Sverige på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd blir det ännu svårare för henne att 

söka hjälp då hon riskerar att bli utvisad.79  

 

Sammanfattningsvis är utgångspunkten för Sveriges jämställdhetspolitiska mål gällande mäns 

våld mot kvinnor att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem 

som grundar sig i ojämlika maktrelationer mellan könen i samhället där kvinnor är 

underordnade och män överordnade. Oftast är det en manlig förövare som står bakom våldet 

vilket synliggörs genom användandet av begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.  För att uppnå 

jämställdhet måste de rådande maktförhållandena mellan män och kvinnor ändras. De 

bakomliggande värderingar och attityder som bidrar till våldsutövandet måste konfronteras. Det 

slutgiltiga målet är att allt mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 

4 Internationella åtaganden och rättskällor 

4.1 Jämställdhet enligt FN 

År 1979 antog FNs generalförsamling konventionen om avskaffande av all slags diskriminering 

av kvinnor(CEDAW). Uttrycket ”diskriminering av kvinnor” avser i konventionen enligt artikel 

1 varje undantag, inskränkning eller åtskillnad på grund av kön som har till syfte eller följd att 

begränsa eller helt hindra erkännandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 

kvinnor. Mäns våld mot kvinnor nämns inte uttryckligen i deklarationen, men enligt en senare 
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tillkommen rekommendation från CEDAW-kommittén ska CEDAW-konventionens förbud 

mot könsdiskriminering innefatta även våld mot kvinnor. 80  I och med att konventionen 

innefattar våld mot kvinnor är de konventionsanslutna staterna skyldiga att vidta alla lämpliga 

åtgärder, även lagstiftning, för att motverka mäns våld mot kvinnor enligt artikel 2 och 3. 

 

Som nämnts i kapitel 3.1 antogs deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor av FNs 

generalförsamling 1993. Enligt deklarationens inledning är våld mot kvinnor ett hinder för 

jämställdhet, fred och utveckling, en kränkning mot kvinnors fri-och rättigheter och ett uttryck 

för historiskt ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor. Våld mot kvinnor är en 

avgörande social process som tvingar in kvinnor i en underordnad position i relation till män. I 

deklarationen uttrycks det också att vissa grupper av kvinnor, bland annat kvinnor ur 

minoritetsgrupper, flyktingar och migrerande kvinnor är särskilt sårbara.81 I deklarationens 

artikel 2 framgår det hur uttrycket våld ska förstås, kompletterat med exempel av handlingar 

som avses, men också ett påpekande om att våldsförståelsen inte ska begränsas till det som 

räknas upp i artikeln. Några exempel på vad som enligt deklarationen ska förstås som våld är 

bland annat fysiskt, sexuellt och psykiskt våld i hemmet, våldtäkt inom äktenskap och 

könsstympning. Enligt artikel 4 har staterna åtagit sig att rikta åtgärder särskilt för att våld mot 

kvinnor i särskilt utsatta grupper ska upphöra.  

  

Även under FNs fjärde konferens om kvinnor som tog plats i Peking 1995 uppmärksammades 

migrerande kvinnor och deras särskilda sårbarhet. I handlingsplanen pekades bland annat 

gruppen migrerande kvinnor ut som en särskilt sårbar grupp gällande våld mot kvinnor82 och 

att gruppens sårbarhet också enligt handlingsplanen ska erkännas av de anslutna länderna.83 

Länderna ska också vidta särskilda åtgärder för att bland annat migrerande kvinnor 

medvetandegörs om sina mänskliga rättigheter och vilka skyddsåtgärder som är tillgängliga för 

dem84 och särskilda åtgärder ska vidtas för att eliminera våld mot kvinnor, särskilt de som 

befinner sig i mer sårbara situationer.85  

 

                                                 
80 CEDAW General Recommendation No. 19, A/47/38, p. 6. 
81 Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104, s. 2. 
82 Beijing Declaration and Platform for Action, p. 116.  
83 Ibid p. 125 c. 
84 Ibid p. 233 i.  
85 Ibid p. 126 d.  
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4.2 Istanbulkonventionen 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet, Istanbulkonventionen, antogs i april 2011. Syftet med konventionen är enligt artikel 1 

bland annat att motverka, lagföra och eliminera våld mot kvinnor och våld i hemmet, bidra till 

att avskaffa alla former av diskriminering mot kvinnor och jobba för en hållbar jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Konventionen ska enligt artikel 2 tillämpas på, utöver alla former av 

våld mot kvinnor, även våld i hemmet, oavsett vem som utsätts för det. Kvinnor pekas dock ut 

som en grupp som drabbas oproportionerligt mycket av våld i hemmet. Begreppet ”våld mot 

kvinnor” ska enligt artikel 3 i konventionen förstås som en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna och en typ av diskriminering mot kvinnor. ”Våld mot kvinnor” betyder alla 

könsrelaterade handlingar som resulterar i eller kan resultera i fysisk, psykisk, sexuell eller 

ekonomisk skada eller lidande för kvinnor. Även hot, tvång och godtyckligt frihetsberövande 

inräknas i begreppet. I artikel 4 i konventionen stadgas att de konventionsanslutna länderna ska 

vidta de lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att uppfylla och skydda rätten 

för alla att leva fritt från våld både i den offentliga och den privata sfären.  

 

I konventionens kapitel VII behandlas migrations- och asylfrågor. I artikel 59.1 framkommer 

det att de konventionsanslutna staterna ska vidta nödvändiga legislativa åtgärder och andra 

åtgärder som kan behövas för att säkerställa att de personer vars uppehållstillstånd är beroende 

av deras partner enligt nationell lag, i händelse av att relationen upphör och om det föreligger 

särskilt svåra omständigheter, beviljas ett uppehållstillstånd oavsett förhållandets längd. De 

omständigheter som ska ligga till grund för beviljandet och längden på uppehållstillståndet 

fastställs enligt nationell rätt. Grunden till artikel 59.1 är att Europarådet anser att migrerande 

kvinnor, inklusive papperslösa kvinnliga migranter och asylsökande kvinnor, är särskilt sårbara 

för könsrelaterat våld. Det anses föreligga en ökad risk för att utsättas för könsrelaterat våld och 

de här kvinnorna möter särskilda svårigheter och strukturella hinder för att bryta sig loss från 

våldet.86 Rädsla för deportation och förlust av uppehållstillstånd anses vara ett kraftfullt verktyg 

för våldsutövare att använda mot sina offer för att förhindra dem från att söka hjälp eller att 

avsluta förhållandet. Resultatet av en lagstiftning som kräver att förhållandet ska uppnå en viss 

längd innan ett självständigt uppehållstillstånd kan beviljas är att många våldsutsatta kvinnor 

vars uppehållstillstånd är beroende av mannen de inlett ett förhållande med stannar kvar i 

förhållanden där de blir utsatta för våld och allvarliga kränkningar under en lång tid. Det ansågs 

                                                 
86 Explanatory report CETS 210, 2010, s. 50. 



27 

 

vara en nödvändighet att säkerställa att risken att förlora sitt uppehållstillstånd inte ska vara ett 

hinder för offer att lämna en våldsam relation. Offer för de former av våld som täcks av 

konventionen ska av de konventionsanslutna staterna anses befinna sig i en särskilt svår 

situation. I artikel 59.1 understryks att det självständiga uppehållstillståndet ska beviljas oavsett 

längden på förhållandet. Det föreligger alltså en skyldighet att försäkra våldsutsatta offer som 

täcks av konventionen att få ett självständigt uppehållstillstånd även om förhållandet avslutats 

innan prövotiden för uppehållstillståndet löpt ut. På det sättet kan offret få tillgång till den hjälp 

från myndigheter som är nödvändig utan rädsla för att våldsutövaren i egenskap av 

anknytningsperson hämnas eller hotar med att hämnas genom att få hennes uppehållstillstånd 

tillbakadraget.87 

 

I maj 2011 undertecknade Sverige Istanbulkonventionen. En analys av konventionen och de 

åtgärder som skulle krävas för att Sverige skulle leva upp till åtagandena som ett anslutande till 

konventionen skulle innebära gjordes och presenterades i Ds 2012:52. I promemorian gjordes 

bland annat bedömningen att de svenska reglerna inte var förenliga med artikel 59.1 angående 

uppehållstillstånd och familjeanknytning.88 I promemorian påpekades det att kriteriet i den 

svenska lagstiftningen om att sammanboendet ifråga inte får ha varit helt kortvarigt var 

svårförenligt med föreskriften i artikel 59.1 där det uttrycks att ett självständigt 

uppehållstillstånd ska kunna beviljas oberoende av förhållandets längd. Enligt promemorian 

fanns behov av antingen en lagändring eller en tillämpning av möjligheten att avge en förklaring 

enligt artikel 78.2 i konventionen om en reservation mot att tillämpa bestämmelsen. 89 

Regeringen resonerade dock annorlunda och ansåg att en lagändring för att uppfylla artikel 59.1 

inte var nödvändig. För detta argumenterade de genom att hänvisa till att begränsningen i 

svensk rätt om att sammanboendet inte ska ha varit helt kortvarigt syftar till att förhindra att 

rätten till invandring missbrukas genom åberopande av skenäktenskap eller skenförhållanden. 

Regeringen hävdade att konventionsbestämmelsen i sin tur istället tog sikte på att ge våldsoffer 

en möjlighet att på grund av att ha blivit utsatt för allvarligt våld lämna vad som från början 

varit ett seriöst menat äktenskap eller ett seriöst förhållande utan att riskera att få sitt 

uppehållstillstånd indraget. Regeringen drog alltså slutsatsen att konventionen inte hindrar en 
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prövning av förhållandets längd och seriositet om syftet är att utesluta att det handlar om till 

exempel ett skenäktenskap, alltså förelåg det inget behov av lagändring eller reservation.90  

 

4.3 Implementering av familjeåterföreningsdirektivet  

Direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, även kallat familjeåterföreningsdirektivet, 

antogs den 22 september 2003 och innehåller bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av 

anknytning för tredjelandsmedborgare. 91  Vilka som räknas som tredjelandsmedborgare 

definieras i direktivet som de som inte är unionsmedborgare enligt artikel 20 i Fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 1 i familjeåterföreningsdirektivet är syftet med 

direktivet att fastställa villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening för 

tredjelandsmedborgare som befinner sig lagligen i medlemsstaternas territorier. I artikel 3.1 

framgår att direktivet ska tillämpas då referenspersonen har minst ett ettårigt uppehållstillstånd 

som utfärdats av en medlemsstat och utsikten att få ett permanent uppehållstillstånd är god. Det 

är även en förutsättning att referenspersonens familjemedlemmar är tredjelandsmedborgare. I 

artikel 4.1–4.3 begränsas vilka kategorier av familjemedlemmar som ska omfattas av direktivet. 

Enligt artikel 4.1a omfattas referenspersonens make/maka och i artikel 4.3 framgår det att 

medlemsstater får tillåta inresa och vistelse även för sambo eller registrerad partner. Det bör 

dock poängteras att direktivet inte omfattar par som avser att inleda ett förhållande, det vill säga 

snabba anknytningar, utan endast par som redan har ett varaktigt förhållande. 

 

 Medlemsstaten har i enlighet med artikel 6.1–6.2 i familjeåterföreningsdirektivet rätten att 

avslå en ansökan om uppehållstillstånd, dra in ett beviljat uppehållstillstånd eller avslå en 

ansökan om ett förnyat uppehållstillstånd i de fall det behövs med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet och hälsa. Enligt artikel 6.3 får det dock inte ske enbart på grund av sjukdom eller 

invaliditet som uppkommit efter uppehållstillstånd utfärdats. Rätten att avslå en ansökan om 

uppehållstillstånd eller förnyelse av uppehållstillstånd eller dra in ett beviljat uppehållstillstånd 

gäller även enligt artikel 16.2 om falska eller vilseledande uppgifter eller handlingar använts 

eller att tillståndet erhållits på andra olaga sätt, om partnerskap eller äktenskap ingåtts med 

uteslutande syfte att ge den berörda personen möjlighet till inresa och vistelse i medlemslandet. 

Även ytterligare undantag finns, bland annat i artikel 4.5 för att motverka barnäktenskap.  

 

                                                 
90 Prop. 2013/14:208 s. 123. 
91 Prop 2005/06:72 s. 15. 
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Den svenska regeringen tillsatte med anledning av direktivet en utredning vars uppgift var att 

ta ställning till hur direktivet skulle implementeras i svensk rätt. Uppdraget redovisades i SOU 

2005:15 och SOU 2005:103. Utredningen kom fram till att direktivet skulle kräva en utvidgning 

av den dåvarande lagtexten gällande rätten till uppehållstillstånd på grund av anknytning i 

etablerade förhållanden för tredjelandsmedborgare.92 Med etablerade förhållanden menades 

makar eller sambor som stadigvarande sammanbott i utlandet i mer än två år enligt rådande 

praxis.93 Vid tidpunkten för utredningen var gällande rätt i Sverige att uppehållstillstånd fick 

beviljas vilket enligt utredningen behövde ändras till att uppehållstillstånd ska beviljas eftersom 

det var mer förenligt med direktivet då rätten till familjeåterförening mellan makar enligt 

direktivet var just en rättighet. Dessutom ansåg utredningen att det dåvarande kravet på att 

makar skulle ha stadigvarande sammanbott utomlands för beviljande av uppehållstillstånd i 

etablerade förhållanden behövde avskaffas för tredjelandsmedborgare. Utredningen föreslog 

även att sambor, som i övrigt i princip jämställs med makar i svensk rätt, ska omfattas av samma 

reglering som makar eftersom det i artikel 4.3 fanns förutsättningar för det.94  

 

Vid tiden för utredningen gällde enligt svensk rätt uppskjuten invandringsprövning när det var 

frågan om uppehållstillstånd vid snabba anknytningar. Till snabba anknytningar räknades då 

makar eller sambor som inte stadigvarande bott tillsammans utomlands samt personer som hade 

för avsikt att inleda ett samboförhållande eller ingå i ett äktenskap.95 I dessa fall gjordes då en 

seriositetsprövning och en riskbedömning gällande kränkningar och våld. Tillfälliga 

uppehållstillstånd beviljades under en 2-årsperiod innan ett permanent uppehållstillstånd fick 

beviljas. 96  Utredningen föreslog att dåvarande ordning vid snabba anknytningar skulle 

behållas.97  

Regeringen i sin tur höll med utredningen om att rätten till familjeåterförening för makar skulle 

tydliggöras som en rättighet i lagtexten på det sätt utredningen hade föreslagit. Däremot ansåg 

regeringen till skillnad från utredningen att makar skulle ha rätt till uppehållstillstånd utan 

särskild prövning oberoende av om de varit stadigvarande bosatta tillsammans utomlands eller 

inte. 98  Regeringen vidhöll också att makar och sambor som var det enligt 1 § 

                                                 
92 SOU 2005:15 s. 147. 
93 Ibid s. 146. 
94 SOU 2005:15 s 147 
95 Ibid s. 147. 
96 SOU 2005:15 s. 146. 
97 Ibid s. 150. 
98 Prop. 2005/06:72 s. 31. 
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Sambolag(2003:376) fortsättningsvis skulle likställas med varandra. Regeringen ansåg vidare 

att bestämmelserna för de personer som avsåg att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande 

skulle lämnas oförändrad med seriositetsprövning och särskilda skäl mot beviljande av 

uppehållstillstånd och dessa fall skulle fortsätta utgöra snabba anknytningar då dessa inte 

omfattades av familjedirektivet. Regeringen beslutade även att rätten till familjeåterförening 

med make och sambo skulle gälla oavsett makens eller sambons medborgarskap för att uppnå 

en enhetlig och icke diskriminerade lagstiftning trots att familjeåterföreningsdirektivet endast 

reglerar rätten för tredjelandsmedborgare. Detta skiljde sig från utredningens förslag som gick 

ut på olika regler beroende på medborgarskap. 99  Införlivningen av 

familjeåterföreningsdirektivet innebar alltså att makar, registrerade partners och sambos inte 

behöver genomgå en seriositetsprövning och riskbedömning för att få uppehållstillstånd beviljat 

enligt nuvarande 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL medan ordningen förblev oförändrad för de som hade 

för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande enligt nuvarande 5 kap. 3a § 1 st. 

1 p. UtlL.  

5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

5.1 Rätten till uppehållstillstånd 

Enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller 

sambo, det vill säga har ett etablerat förhållande, till någon som är bosatt i Sverige eller någon 

som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. I 5 kap. 3a § 1 st. 1 p. UtlL framgår 

att uppehållstillstånd får ges till utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller ingå 

samboförhållande med någon bosatt i Sverige eller någon som har beviljats uppehållstillstånd 

för bosättning i Sverige. Detta benämns ofta som snabb anknytning. Till skillnad från 

regleringen i 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL uppställs kriteriet vid snabba anknytningar att förhållandet 

ska framstå som seriöst och några särskilda skäl som talar emot att uppehållstillstånd ges ska 

inte föreligga. För att bedöma förhållandets seriositet vid snabb anknytning görs en så kallad 

seriositetsprövning. Vid seriositetsprövningen ska utgångspunkten enligt förarbetena vara att 

förhållandet är seriöst menat vilket ska styrkas med avsaknad av indikationer på att det skulle 

röra sig om ett skenförhållande eller avsaknad av övriga omständigheter som får förhållandet 

att framstå som oseriöst. Grunden för att förhållandet ska anses vara seriöst menat är att 

förhållandet ska ha varat en viss tid, att paret har träffats i en viss utsträckning, att de känner 

varandra väl och att de kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språk. Om parterna 

                                                 
99 Prop. 2005/06:72 s. 32. 
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har gemensamma barn eller väntar barn tillsammans ska hänsyn tas till de omständigheterna, 

likaså ska hänsyn tas till sedvänjor inom andra kulturer.100 Att hänsyn ska tas till sedvänjor 

inom andra kulturer beror enligt lagstiftarna på att det hade varit ett för stort ingrepp i 

människors liv att generellt vägra uppehållstillstånd till de som ingår ett samtyckesgrundat 

arrangerat äktenskap med bakgrund i ett traditionellt kulturmönster trots att parterna kanske 

inte har så god kännedom om varandra och kanske bara träffats i en begränsad omfattning innan 

äktenskapet.101 Ett annat hinder som kan föreligga är om det enligt 5 kap. 3a § 1 st. 1 p. UtlL 

skulle föreligga särskilda skäl som talar mot att tillstånd ska ges. Syftet med att kunna neka 

uppehållstillstånd om särskilda skäl föreligger är enligt lagstiftarna att kunna neka 

uppehållstillstånd om det rör sig om till exempel månggifte, förhållanden med minderåriga eller 

så kallade barnäktenskap. Särskilda skäl för att neka uppehållstillstånd kan också föreligga om 

det bedöms finnas en påtaglig risk för att den sökande eller dess barn kan komma att utsättas 

för våld eller andra typer av allvarliga kränkningar i förhållandet i enlighet med 5 kap. 17 § 1 

st. UtlL.102 Syftet med bestämmelsen är att den främst ska tillämpas på fall där samma man 

upprepade gånger inleder förhållanden med utländska kvinnor som de sedan utsätter för våld 

och andra kränkningar. Den i Sverige bosatta personens bakgrund läggs till grund för 

bedömningen, och har personen tidigare gjort sig skyldig till sexualbrott eller våldsbrott mot 

närstående kan det antas att sökanden eller dennes barn kan komma fara illa, men även andra 

faktorer ska vägas in i bedömningen, till exempel när omständigheterna inträffat och på vilket 

sätt det kan innebära en risk för den sökande.103 

 

Enligt 5 kap. 8 § UtlL ska uppehållstillstånd som beviljats enligt 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL eller 

5 kap. 3a § 1st. 1 p. UtlL vara tidsbegränsat såvida inte utlänningen har sammanbott med sin 

sambo eller make utomlands under en längre period eller de på annat vis kan visa att 

förhållandet är väl etablerat. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet ska i normalfallet tillämpas 

under 2 år. Den uppskjutna invandringsprövningen ska enligt lagstiftarna pröva anknytningens 

hållbarhet och seriositet innan ett permanent uppehållstillstånd ges. Utan denna ordning skulle 

ansökningarna behöva prövas mycket strikt och restriktivt och det uttrycks i förarbetena att det 

är svårt att göra en tillfredsställande utredning av förhållandets seriositet innan inresan.104 

 

                                                 
100 Prop. 1999/00:43 s. 38f. 
101 Ibid s. 40. 
102 Prop. 2004/05:170 s. 181f. 
103 Ibid s. 284. 
104 Prop. 1999/00:43 s. 51. 
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Har en utlänning fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 8 § UtlL får ett 

permanent uppehållstillstånd eller ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 § 1 

st. UtlL endast ges om förhållandet består. Om det föreligger särskilda skäl får ett nytt 

uppehållstillstånd ges innan tvåårsperioden tagit slut. Dessa undantag framgår i 5 kap. 16 § 3 

st. UtlL och får göras om utlänningen har särskild anknytning till Sverige i form av till exempel 

familjeanknytning eller etablering på arbetsmarknaden, om förhållandet upphört främst på 

grund av att utlänningen eller dennes barn i förhållandet blivit utsatta för våld eller annan 

allvarlig kränkning av frihet eller frid, eller om det finns andra starka skäl, i regel i form av 

humanitära skäl, som talar för ett fortsatt uppehållstillstånd.105 

 

5.2 Brusten anknytning på grund av våld  

Enligt 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL, den så kallade våldsregeln, får ett tillfälligt eller permanent 

uppehållstillstånd beviljas även om anknytningen brustit, det vill säga om förhållandet har 

upphört, om anknytningen brustit främst på grund av att utlänningen eller dennes barn i 

relationen blivit utsatta för våld eller annan allvarlig kränkning av sin frihet och frid. Lagtexten 

infördes för att lagstiftarna ansåg att redan existerande fastlagda principer bör komma till 

uttryck i lagtext. I förarbetena som ligger bakom införandet av lagtexten framgår att det 

föreligger starka skäl för att behålla ordningen med den uppskjutna invandringsprövningen, 

men den ordningen ska inte förhindra att åtgärder vidtas för att bland annat motverka att främst 

kvinnor stannar kvar i förhållanden där de blir utsatta för våld och allvarliga kränkningar på 

grund av rädsla för att bli utvisade. Lagstiftarna uttryckte i förarbetena till lagen att regeln inte 

ska omfatta enskilda, mindre allvarliga våldshandlingar då det ansågs föreligga en risk att regeln 

kan komma att missbrukas för att kringgå invandringsbestämmelserna. Undantag från 

huvudregeln ska däremot inte göras för omständigheterna att kvinnan uppträtt provocerande 

eller att hon kände till mannens våldsbenägenhet redan innan sammanboendet inleddes.106 Vid 

bedömningen ska övergreppet ses i sitt sammanhang där hänsyn ska tas till omständigheterna 

under vilka övergreppet ägt rum, hur pass allvarligt övergreppet har varit och om det handlar 

om en enskild episod eller systematiska övergrepp. För att våldsregeln ska kunna användas ska 

omständigheterna även vara sådana att det kan antas att förhållandet upphört främst på grund 

av våldet och/eller de allvarliga kränkningarna. Vidare krävs det också att sammanboendet inte 

ska ha varit helt kortvarigt. Någon gräns för när ett sammanboende ska bedömas ha varit helt 

                                                 
105 Prop. 1999/00:43 s. 64f. 
106 Ibid s. 53. 
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kortvarigt framgår inte i propositionen men enligt äldre praxis i form av tidigare 

utlänningsnämndens avgöranden är 4 månader enligt UN 390-00 att anse som helt kortvarigt 

medan 9 månader inte ansågs vara helt kortvarigt enligt UN 418-00. Ett ytterligare kriterium är 

att det från början ska ha varit fråga om ett seriöst menat förhållande. Dessa kriterier är enligt 

lagstiftarna nödvändiga för att rätten till invandring inte ska missbrukas. I förarbetena framgår 

det att det ska vara tillräckligt att den sökande kan göra sannolikt att övergrepp förekommit. 

Några formella krav på vilken dokumentation som ska krävas har inte ställts upp men i 

förarbetena nämns att till exempel polisanmälningar, läkarintyg eller intyg från kvinnojourer 

ska kunna vara till ledning. Om den sökande inte lyfter fram våld och allvarliga kränkningar 

som orsak till att förhållandet upphört förrän vid ett överklagande av ett utvisningsbeslut bör 

en rimlig förklaring kunna ges till varför sökanden inte tagit upp dessa omständigheter tidigare. 

I förarbetena framgår vidare att om lång tid har förflutit mellan händelsen och relationens 

avslutande ska detta tala för att våldet och/eller kränkningarna inte varit den främsta orsaken 

till att förhållandet upphörde.107 

 

5.3 MIG 2011:25 

Det finns i nuläget endast ett fall från Migrationsöverdomstolen, MIG 2011:25, som behandlar 

våldsregeln. Sökanden i målet hade beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till sin make i april 2006. Hon beviljades ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd 

under 2007 till och med 3 september 2008. Hon ansökte om förlängning i juli 2008. Kvinnan 

meddelade senare i november månad samma år Migrationsverket om att förhållandet mellan 

henne och hennes dåvarande make hade upphört och att hon blivit utsatt för våld i hemmet. Hon 

lämnade in en polisanmälan till polisen i maj 2009. Migrationsverket avslog hennes ansökan 

om fortsatt uppehållstillstånd och beslutade att utvisa sökanden. Enligt Migrationsverket var 

omständigheterna i ärendet inte sådana att det kunde antas att förhållandet upphört främst på 

grund av våld eller annan allvarlig kränkning och således kunde hon inte beviljas 

uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL. Sökanden hade inte uppgett vid 

tidigare ansökningstillfällen att det förelåg problem i förhållandet och hon hade dessutom i 

samband med varje ansökan skrivit under en försäkran om samlevnad. Enligt den polisanmälan 

sökanden gjort skulle övergreppen ha inträffat redan innan tiden för den första inlämnade 

ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Polisanmälan lämnades dessutom in först 8 månader 

efter förhållandets upphörande och hon hade inte uppsökt läkare med anledning av de övergrepp 

                                                 
107 Prop. 1999/00:43 s. 54f. 
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hon uppgett att hennes make utsatt henne för. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i 

Stockholm, migrationsdomstolen, av sökanden. Överklagandet gällande arbets- och 

uppehållstillstånd avslogs. Domstolen motiverade avslaget med att det i målet inte fanns något 

läkarintyg eller annan skriftlig dokumentation som styrker att sökanden blivit utsatt för våld 

eller annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid och att påståendet om övergreppen 

framställts först en lång tid efter att de ska ha ägt rum. Vidare var enligt uppgift från 

Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister den sökandes tidigare make inte föremål 

för någon förundersökning och var inte dömd för brott mot sökanden. Vid en samlad bedömning 

ansåg domstolen att sökanden inte gjort sannolikt att förhållandet upphört främst på grund av 

våld eller annan kränkning av sökandens frihet eller frid. Sökanden överklagade domen till 

Migrationsöverdomstolen där hon anförde bland annat att hon blivit utsatt för våld och 

kränkningar av varierande svårighetsgrad under större delen av äktenskapet. Hennes make 

kontrollerade henne och hotade henne vid upprepade tillfällen med utvisning om hon berättade 

om misshandeln vilket var skälet till att hon inte vågade berätta för någon om vad som pågick, 

än mindre polisanmäla. Hon uppgav även att hennes make var den som tolkat åt henne vid de 

tidigare ansökningstillfällena och att det vore orimligt att förvänta sig att hon vid dessa tillfällen 

skulle berättat om det våld och kränkningar han utsatt henne för. Sökanden åberopade även 

intyg från socialtjänsten som visade att hon sökt hjälp hos myndigheten eftersom hon varit rädd 

för sin make och att hon berättat om övergreppen redan innan hon gjorde en polisanmälan. 

Migrationsöverdomstolen valde att upphäva underinstansernas beslut och sökanden blev 

beviljad permanent uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen uttalade att en 

förutsättningslös bedömning av den åberopade bevisningen ska göras för att avgöra om 

sökanden i målet gjort sannolikt att hon utsatts för våld eller allvarlig kränkningar. De 

svårigheter som kan föreligga för personer som utsatts för våld i nära relationer att vända sig 

till polis eller andra myndigheter och institutioner för att få hjälp ska särskilt beaktas vid 

bedömningen. Hänsyn bör också i detta sammanhang tas till sökandens individuella bakgrund. 

Domen får alltså främst betydelse vid bevisvärderingen genom att den fastställer att hänsyn bör 

tas till den särskilda situation som kan råda för de personer som utsatts för våld i nära relationer.  

 

5.4 SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland  

Uppdraget bakom SOU 2012:45 var att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar 

riktade mot utländska kvinnor och deras barn som blivit beviljade uppehållstillstånd på grund 

av anknytning. Uppdraget innefattade även att identifiera behov av insatser från förvaltningen 
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för de utsatta kvinnorna och lämna förslag om förbättringar.108 Jag presenterar i det här kapitlet 

de delar av utredningen som har relevans för den här uppsatsen.  

 

Utredningen ansåg det vara angeläget att klarlägga om det fanns grund för den kritik som riktats 

mot skyddsregeln i 5 kap. 16 § UtlL och analysera om det är lagstiftningen eller tillämpningen 

som är problematisk. Det var främst 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL som fokus låg på eftersom det 

är främst den punkten som fått motta kritik. 109  I utredningen konstaterades att det enligt 

lagtexten och propositionen är följande kriterier som uppställs för att våldsregeln ska kunna 

tillämpas: 

 

1. Den sökande eller dennes barn ska ha utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning, 

mindre allvarliga våldshandlingar är dock inte tillräckligt.  

2. Förhållandet ska ha upphört främst på grund av våldet och/eller kränkningarna. 

3. Förhållandet ska ha varit seriöst menat från början. 

4.  Sammanboendet får inte heller vara helt kortvarigt.  

 

Till dessa kriterier ställs beviskraven för sökanden i propositionen att hon måste göra det 

sannolikt att våldet och/eller kränkningarna förekommit och att det krävs en rimlig förklaring 

från kvinnan om påståendet om våld och/eller kränkningar framställs först vid 

utvisningsbeslutet. Har lång tid förflutit mellan händelsen och förhållandets upphörande 

indikerar det att den verkliga orsaken till uppbrottet är något annat än våld och kränkningar. 

Utredningen riktade kritik mot skyddsregeln och ansåg att dess innebörd var allt för otydlig. En 

skyddsregel bör enligt utredningen vara väldigt tydlig eftersom kvinnor inte ska känna sig 

manade att stanna kvar i en våldsrelation på grund av osäkerhet kring tillämpningen av regeln. 

Enligt utredningen följde Migrationsverket noga den gällande lagstiftningen och de brister som 

finns menade utredningen var hänförlig den komplicerade lagstiftningen.110 Ett stort hinder för 

de drabbade kvinnorna som utredningen pekade på var kravet att sammanboendet måste ha 

varat viss tid för att skyddsregeln skulle vara tillämplig. Utredningen ansåg att kriteriet om 

sammanboendet var märkligt och syftet med kriteriet framstod som oklart. Enligt utredningens 

mening bör en skyddsregel som finns till som ett undantag från kravet på anknytning för att 

skydda kvinnor inte ha krav på viss anknytning. Dessutom påtalade utredningen att kravet har 

bidragit till rättsförvirring då besked om vad som avses med att sammanboendet inte får vara 

                                                 
108 SOU 2012:45 s. 9. 
109 Ibid s. 92. 
110 Ibid s. 96.  
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helt kortvarigt inte finns att hitta varken i förarbeten eller vägledande praxis och det är oklart 

exakt var gränsen går.111  

 

Ett annat problem som utredningen lyfte fram var att det inte var tillräckligt med mindre 

allvarliga våldshandlingar för att skyddsregeln ska bli tillämplig. Utredningen ansåg det vara 

olämpligt att lagtexten uttrycker att allt våld är tillräckligt medan det i propositionen undantas 

enstaka mindre allvarliga våldshandlingar. Det största problemet ansåg utredningen var att det 

återspeglade en förlegad kvinnosyn som inte är förenlig med den jämställdhetspolitiska synen 

på mäns våld mot kvinnor. I svensk rätt är allt våld kriminaliserat enligt brottsbalken, även att 

till exempel utdela en örfil med övergående smärta är kriminaliserat. Samhället ser dessutom 

särskilt allvarligt på våld i nära relationer. Utredningen uttryckte att skillnaden på 

lagstiftningssystemen gav intryck av att utländska kvinnor inte var lika mycket värda, men 

menade att förklaringen snarare låg i att brottsbalken moderniserats i en snabbare takt än var 

utlänningslagstiftningen gjorts. Det var enligt utredningen angeläget att moderniseringen av 

utlänningslagen skulle ske skyndsamt.112 

 

 Kritik riktades även mot kravet om att förhållandet ska ha upphört på grund av våldet. 

Utredningen påpekade här att samhället har en skyldighet att skydda kvinnor från våld. Om det 

finns andra skäl till förhållandets upphörande måste det sakna betydelse, ingen kvinna ska 

känna sig tvingad att leva kvar i ett våldsamt förhållande. Utredningen noterade även att det i 

praktiken finns ytterligare ett kriterium, ett formellt, som ska uppfyllas. Vill kvinnan göra 

gällande våld eller allvarliga kränkningar som anledning för förhållandes upphörande måste 

detta göras innan det första tillfälliga uppehållstillståndet löper ut eftersom det bara kan göras 

gällande när det är fråga om förlängning av uppehållstillstånd men inte vid en ny ansökan. 

Migrationsverket hade enligt utredningen uppgett att de skulle se över tiden för hur sen en 

ansökan om förlängning kan vara innan det inte längre är frågan om en förlängning utan en ny 

ansökan då en allt för strikt tolkning får för stora konsekvenser. Utredningen ifrågasatte även 

beviskraven som uppställs och påpekade att det i allmänna domstolar ofta är tillräckligt med 

analyserade berättelser från kvinnan med stöd av rättsintyg som full bevisning. Till skillnad 

från i migrationsprocessen hörs dock även mannen i brottmål och hans berättelse kan ställas 
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mot kvinnans. De två processerna är visserligen inte helt jämförbara men utredningen ställde 

sig tveksam till om ett beviskrav med krav om intyg kunde benämnas som ”sannolikt”. 113 

 

Utredningens slutsats var att tvåårsregeln behövdes utredas och att den tills vidare bör förenas 

med en tydlig skyddsregel. Utredningens genomgång visade på en allt för komplicerad regel 

med ett flertal kriterier som är förlegade och inte stämmer med dagens syn på kvinnor och 

skydd av kvinnor. Skyddsregeln bör utgå från samma utgångspunkter som för kvinnor bosatta 

i Sverige.114 

 

5.5 Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd trots brusten anknytning på 

grund av våld eller allvarlig kränkning 

År 2014 gjordes en utredning där tillämpningen av 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL under perioden 

2010-2013 kartlades. Utredningen presenterades sedermera i Ds 2014:38. Jag redovisar i det 

här kapitlet de delar av utredningen som är av relevans för den här uppsatsen. Kartläggningen 

avsåg beslut från Migrationsverket, domar från migrationsdomstolarna och vägledande 

avgöranden från Migrationsöverdomstolen under främst perioden 2010-2013. Utredningen 

skulle särskilt analysera vilket sätt MIG 2011:25 har åberopats och vad domen hade haft för 

betydelse. Uppdraget innefattade även att beskriva hur begreppet ”mindre allvarliga 

våldshandlingar” i förarbetena hade tillämpats av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. 

Utredaren skulle enligt uppdraget inte lämna något författningsförslag.115  

 

För att beskriva hur begreppet ”mindre allvarliga våldshandlingar” från förarbetena tillämpats 

av Migrationsverket och domstolarna granskade utredningen 241 beslut från Migrationsverket. 

I 28 av dessa ärenden ansåg Migrationsverket att övergreppen inte varit av sådan karaktär som 

omfattas av 5 kap. 16§ 3 st. 2 p. UtlL. 116  Utredningen konstaterade att i majoriteten av 

Migrationsverkets beslut där uppehållstillstånd beviljats med stöd av bestämmelsen angavs det 

kortfattat i huvudsak att de uppgivna övergreppen var av den art som avses i bestämmelsen. 

Utifrån Migrationsverkets bedömningar i de ärenden där de inte ansåg att övergreppen var av 

den typ som omfattas av bestämmelsen var det fråga om våld i form av knuffar, slag med öppen 

hand, stryptag och sparkar och våldet kunde även ha skett vid upprepade tillfällen och över 
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längre perioder. I ett flertal av fallen hade blånader uppstått till följd av våldet och i två fall 

hade kvinnan sökt sjukvård. Vidare var Migrationsverket av den uppfattningen att hot om våld, 

hot om utvisning, kränkningar i form av kontroll och begränsande av kvinnans frihet inte var 

sådana allvarliga kränkningar som bestämmelsen avsåg. Enligt utredningen bedömde 

Migrationsverket primärt allvaret och arten i enskilda handlingar snarare än övergreppens 

upprepningar och systematik. Utredningen framhöll dock att liknande våldshandlingar och 

kränkningar som de som nu beskrivits ansetts omfattas av bestämmelsen i andra ärenden, vilket 

gjorde det svårt att dra några generella slutsatser om Migrationsverkets bedömning av kriteriet. 

Utredningen påpekade att avsikten enligt förarbetena var att fortsatt uppehållstillstånd skulle 

beviljas i de fall där allvarliga eller upprepade övergrepp förekommit. Utredningen var av 

uppfattningen att i ärenden där övergrepp förekommit som var för sig bedömts som mindre 

allvarliga ändå kan vara att anse som övergrepp som omfattas av bestämmelsen om de bedöms 

ingå i ett led av upprepade och systematiska övergrepp.117  

 

Gällande beviskraven och bevisvärderingen kunde utredningen konstatera att sökanden i de 

flesta ärenden inkommit med dokumentation till stöd för de uppgivna övergreppen. 

Dokumentationen rörde sig vanligen om polisanmälningar eller intyg från kvinnojour eller 

socialjour, men även annan dokumentation förekom. I ca 40 % av ärendena hade 

Migrationsverket redogjort för aktuella beviskrav i besluten. I ca 30 % av ärendena hade 

Migrationsverket i bedömningen angett att sökanden gjort/inte gjort sannolikt att hon utsatt för 

övergrepp som omfattas av bestämmelsen.  I 20 % av fallen framgick att Migrationsverket gjort 

en bevisvärdering men termen ”sannolikt” hade inte använts vid bedömningen, istället hade 

andra uttryck såsom ”visat” eller ”styrkt” använts. I vissa fall hade Migrationsverket tidigare i 

beslutet redogjort för de aktuella beviskraven vilket enligt utredningen visade på att 

myndigheten hade kännedom om gällande rätt. Utredningens slutsats var att Migrationsverket 

i dessa ärenden kände till det gällande beviskravet men hade inte full kännedom om att den 

terminologin som sedan användes i besluten i rättsliga sammanhang beskriver en annan nivå på 

beviskraven. Utredningen ansåg dock att beviskraven inte tillämpats strängare i de ärenden 

andra termer än ”sannolikt” använts.118 

 

Utredningen analyserade även vilken betydelse rättsfallet MIG 2011:25 haft för 

rättstillämpningen. Deras slutsats var att avgörandets främsta betydelse rörde bevisvärderingen 
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och den hänsyn som enligt fallet bör beaktas vid bedömning av bevisning. Enligt utredningen 

har det inte framkommit att Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömningar 

påverkats av fallet och majoriteten av besluten saknar hänvisning till MIG 2011:25. 

Utredningens slutsats var att domen inte haft någon avgörande betydelse vid tillämpning av 

beviskravet, varken för Migrationsverket eller migrationsdomstolarna.119  

 

6 Analys av Migrationsverkets beslut 

6.1 Analysens genomförande  

Jag har genomfört analysen genom att gå igenom 79 beslut angående 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL 

från Migrationsverket under perioden 2012-2013. Jag har i besluten letat efter mönster i hur 

Migrationsverket har uttryckt sig och vad de har valt att ta med i besluten. Ord och ordval har 

fått en framträdande betydelse i analysen. Det bör nämnas att Migrationsverkets egen 

bedömning och utredningen i det aktuella beslutet många gånger får väldigt litet utrymme i 

besluten. Till största delen består många beslut av en genomgång av aktuell lagtext och utdrag 

från förarbeten och praxis. En del beslut saknar i princip helt en redogörelse för de specifika 

omständigheterna som ligger till grund för beslutet. Detta är särskilt vanligt i de beviljade 

besluten. Eftersom Migrationsverket många gånger inte motiverar sin egen bedömning 

föreligger det en del svårigheter med att dra några generella slutsatser från dem. För varje beslut 

som innehåller en diskurs finns ett flertal där diskurs saknas. De diskurser jag kommer 

presentera i det här kapitlet är återkommande i ett flertal beslut, men inte särskilt välutvecklade 

i besluten i sig utan ger mer en fingervisning om vilken bild av mäns våld mot kvinnor som 

framträder i besluten.  

 

6.2 Diskurser i besluten 

6.2.1 Relationsproblem och bråk 

En framträdande diskurs i de analyserade besluten är att Migrationsverket beskriver 

misshandel, hot och allvarliga kränkningar som relationsproblem. Detta sker även i beslut där 

Migrationsverket bedömt våldet och kränkningarna som tillräckligt allvarliga för att 5 kap. 16 

§ 3 st. 2 p. UtlL blir tillämplig. Det formuleras i besluten ofta som ”problem i relationen” eller 

”problem i äktenskapet”, i vissa fall benämns även våldet som ”bråk” eller att kvinnan blivit 

”illa behandlad”. I ett beslut från 2013-04-29 skriver Migrationsverket till exempel att det av 
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utredningen framkommit att ”Dina problem med din före detta make började cirka två till tre 

veckor efter att du flyttade till Sverige”. Mannen i beslutet blev dömd för olaga 

frihetsberövande och olaga hot med fängelsestraff som påföljd. Förutom att Migrationsverket 

formulerade de brottsliga handlingarna mannen begått mot kvinnan som problem, ger meningen 

även uttryck för att det är kvinnan som har problem med mannen, att våldet är hennes problem. 

I ett annat beslut från 2013-11-04 kommenterar Migrationsverket att ”av utredningen i ärendet 

framgår att ditt och N.Ns förhållande inte var problematisk innan du flyttade till Sverige”. Det 

Migrationsverket här benämner som ett problematiskt förhållande rörde handlingar som 

resulterade i att mannen i tingsrätten blev dömd för misshandel, olaga hot och grov 

fridskränkning mot kvinnan och deras tre barn.  

 

Att formulera misshandel och allvarliga kränkningar som relationsproblem och bråk riskerar 

att förminska det våld som faktiskt inträffat och tona ned allvaret i handlingarna. Våldet är inte 

längre våld utan blir istället relationsproblem. Begrepp som till exempel relationsproblem och 

bråk associeras inte till allvarligare våldshandlingar utan ses snarare som något naturligt 

förekommande i de flesta relationer. Dessutom kan det ge bilden av att det handlar om två 

aktiva parter där ömsesidighet i händelsen förutsätts vilket döljer de bakomliggande 

maktstrukturerna och osynliggör förövaren och på så sätt fråntas också en del av ansvaret från 

förövaren som istället överförs till offret.120  

 

6.2.2 Det handlingskraftiga offret 

I ett flertal beslut förekommer formuleringar om att kvinnans hjälpsökande hos myndigheter 

styrker att de händelser hon åberopat faktiskt har inträffat. De här formuleringarna i besluten 

förekommer inte i samband med att Migrationsverket tar upp dokumentation från olika 

myndigheter och organisationer som förekommer i målet som bevisning, diskursen framträder 

snarare som avskilt från dokumentationen. I ett beslut från 2012-10-09 skriver Migrationsverket 

”Att du sökt dig till polis, kvinnojouren och sjukhus är omständigheter som talar för att du blivit 

utsatt för våld och kränkningar av N.N.”. Att hon sökt hjälp hos myndigheter anser 

Migrationsverket styrker hennes historia. Denna diskurs förstärkts då Migrationsverket i ett 

annat beslut från 2012-05-30 skriver ”Att du inte uppsökt sjukhus, polis, socialtjänst eller 

kvinnojour under tiden ert förhållande bestod tyder dock enligt verkets mening på att våldet 

inte varit av sådan allvarlig art som avses i lagen”. Detta trots att kvinnan enligt dokumentation 
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Migrationsverket tagit del av blivit beviljad insatser och stöd från Socialförvaltningen utifrån 

skyddsaspekten gentemot före detta mannen och hans familj. Kvinnan var även i kontakt med 

en kvinnojour för personliga stödsamtal och telefonkontakt under flera månaders tid på grund 

av de hot och våld hon utsatts för av sin före detta make. Kontakt med myndigheter och 

kvinnojouren har dock förekommit efter förhållandets upphörande och inte medan förhållandet 

var pågående.  

 

Den här diskursen förstärker förväntningar på att kvinnor som blir utsatta för våld söker hjälp 

hos olika myndigheter och hjälporganisationer, att de handlar aktivt för att bryta sig ut ur sin 

situation. I verkligheten stämmer dock inte den här uppfattningen om hur våldsutsatta kvinnor 

många gånger agerar. Att en diskurs som gör gällande att kvinnor som inte söker hjälp inte 

heller är eller har varit utsatta för det våld och de kränkningar de hävdar reproduceras blir 

väldigt problematiskt, kanske särskilt för invandrarkvinnor eftersom det kan föreligga större 

svårigheter för dem att söka hjälp hos myndigheter på grund av deras särskilda exilsituation där 

de kanske inte känner till sina rättigheter, lever isolerat från samhället och inte kan språket.  

 

6.2.3 Kvinnans vetskap om mannens våldsbenägenhet 

Det förekommer i en del beslut att Migrationsverket understryker att kvinnan antingen kände 

till mannens våldsbenägenhet redan innan förhållandet inleddes eller att hon var ovetandes om 

våldsbenägenheten. I ett beslut från 2013-02-14 skriver Migrationsverket att 

 
 Den förklaring du ger till er sammanlevnad trots din fars uppgifter om N.Ns våldsbenägna 

drag får också anses sannolik varpå du inte kan anses ha känt till att N.N. tidigare uppvisat 

ett våldsbenäget beteende. 

 

I beslutet framgår att kvinnans far hade varnat henne för att mannen enligt faderns vetskap 

tidigare misshandlat två kvinnor, vilket kvinnan enligt beslutet inte trodde på utan tolkade det 

som att hennes far bara försökte hålla kvar henne i landet. Därtill kom omständigheten att 

äktenskapet blivit fullbordat utan föräldrarnas vetskap och kvinnan anförde att hon aldrig skulle 

kunna gifta sig med någon annan då skammen över att inte vara oskuld var för stor. I ett beslut 

från 2013-11-06 uppger Migrationsverket att ”Det har framkommit att du vid förhållandets 

inledande inte varit medveten om N.Ns beteende”.  
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Att Migrationsverket i flera beslut kommenterar huruvida kvinnan visste om mannens 

våldsbenägenhet innan förhållandets inledande får det att framstå som att Migrationsverket 

lägger över en del av skulden och ansvaret för att inte bli utsatt för våld på kvinnan vilket då 

resulterar i att mannens ansvar att inte utsätta andra för våld och kränkningar minskar. Det här 

är inte bara väldigt problematiskt för att mannens ansvar minskas utan även för att det framgår 

i förarbetena till lagen att det inte ska ha någon betydelse om kvinnan visste om att mannen 

varit våldsbenägen eller inte.121 

 

6.2.4 Anknytningspersonernas makt och trovärdighet 

Det förekommer i ett antal beslut att det är mannen i förhållandet, det vill säga 

anknytningspersonen, som kontaktat Migrationsverket och meddelat att relationen har upphört. 

I ett av besluten från 2013-02-21 gick att läsa ”Migrationsverket har genom ett oräknat antal 

meddelande från din före detta sambo fått veta att er relation brustit”. Huruvida dessa 

meddelanden är utspridda över en viss tid eller om de enligt mannen ska ha handlat om ett och 

samma uppbrottstillfälle framgår inte. I ett annat beslut från 2012-03-23 hävdade kvinnan den 

7 januari 2012 att relationen fortfarande var pågående medan mannen hävdade att den var 

avslutad. I beslutet skriver Migrationsverket att ”Migrationsverket konstaterar att N.N. vid flera 

tillfällen har meddelat Migrationsverket att er relation har upphört. Det finns inte någon 

anledning för Migrationsverket att ifrågasätta hans uppgifter”. Migrationsverket ansåg här att 

det inte fanns anledning till att ifrågasätta hans uppgifter om att deras relation var avslutad trots 

att han vid minst 3 tillfällen tidigare meddelat Migrationsverket om att han ansökt om 

skilsmässa för att ett par dagar senare meddela att han tagit tillbaka ansökan som skilsmässa. 

Kvinnan uppgav i en inlaga till Migrationsverket att mannen hotade henne med skilsmässa och 

följande utvisning när hon inte tillfredsställde honom sexuellt vilket inte kommenteras av 

Migrationsverket i beslutet.  

 

Det framstår som att anknytningspersonerna tillskrivs en hög grad av trovärdighet, trots att de 

i en del fall tidigare har uppvisat ett beteende som kan tyckas bör minska deras trovärdighet. 

Särskilt anmärkningsvärt blir detta när det sätts i relation till kvinnors vittnesmål om att det är 

relativt vanligt förekommande med hot om utvisning från männen i de våldsamma relationerna. 

De här männen befinner sig i en maktposition gentemot kvinnorna i och med att kvinnornas 

uppehållstillstånd är beroende av mannen som anknytningsperson. Det kan då bli väldigt 
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problematiskt om en bild av de här männen som okritiskt trovärdiga reproduceras i den rättsliga 

kontexten.  

 

6.2.5 Diskurser om det patriarkala styret 

Diskursen om kvinnans utsatthet för hedersvåld är vanligt förekommande i besluten. 

Kvinnornas uppväxt beskrivs många gånger som präglad av ett starkt patriarkalt styre. I ett 

beslut från 2012-01-24 skriver Migrationsverket 

 
Vidare framkom att du utöver hot från din egen familj riskerar att dödas av N.Ns familj på 

grund av att du anses ha lämnat honom och att du har polisanmält honom. I din familj finns 

en stark tradition av patriarkaliskt styre där det enda sättet för familjen att bibehålla sin så 

kallade heder kan ske genom att avlägsna personen som vanhedrat familjen. 

 

 I ett beslut, daterat 2012-06-07, uttrycker Migrationsverket att 

 
 Du är inte välkommen till hemlandet; du skulle bli utstött av din familj och riskerar 

hedersrelaterat våld från dina starkt religiösa manliga släktingar. Det patriarkaliska 

värderingarna accepterar inte att en kvinna inte lyder sin man, även om hon utsatts för våld 

i hemmet. 

 

 I diskursen läggs det relativt stor vikt på kvinnornas kulturella, etniska och religiösa bakgrund. 

Genom att använda begreppet ”patriarkaliska värderingar” framstår det som att patriarkala 

värderingar är en företeelse hemmahörande hos vissa grupper med utländsk bakgrund som 

anses vara avvikande från det svenska samhället istället för ett strukturellt problem.122 Att 

kunna markera olikheter mellan värderingar i det svenska samhället och värderingar hos ”de 

andra” hör till ett maktprivilegium, ett privilegium att definiera de tolkningsramar som 

legitimerar en rådande ordning, och uppdelandet av könsförtryck i avskilda kulturella rum gör 

det möjligt att symboliskt avskilja det patriarkala våldet från vad som är ”svenskt”.123 En risk 

med att tillskriva våldsutövande till vissa kulturer är att det kan leda till en förenkling av 

verkligheten och en förklaringsbild med entydiga kopplingar mellan våldsutövande och kultur, 

vilket gör att förövare och offer som inte stämmer in i den här bilden osynliggörs.124 
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Det framställs en bild av en underordnad kvinna i händerna på sin familj, samtidigt går hon 

emot familjens vilja gång på gång. Inte sällan framgår det i besluten att kvinnan på grund av 

sina livsval riskerar allvarliga repressalier från sin familj. Dödshot är inte ovanliga. I ett beslut 

från 2012-06-28 skriver Migrationsverket 

 
Din familj är troende kristna och de har ingen förståelse för att du lämnat din make och 

anser att det är en skam och skandal och att deras heder har blivit skadad. Du tror helt säkert 

att du kommer bli dödad vid ett återvändande till Irak. 

 

Kvinnan i beslutet valde att lämna mannen hon levde med i Sverige trots att hon var övertygad 

om att hennes familj skulle döda henne för det om hon återvände till hemlandet. I ett ytterligare 

beslut daterat 2012-01-11 skriver Migrationsverket 

 
Din egen familj accepterade emellertid inte ditt val av make och lovade att inte stötta dig 

om du någon gång i framtiden skulle få problem med honom, eller med hans familj. […] 

Din egen familj i Kosovo har sedan lång tid tillbaka fattat beslut om att du inte längre 

erkänns som släkt med dem. 

 

I beslutet daterat 2012-01-24 som även tidigare citerats framgår att  

 
Vidare har du berättat att du inte kan återvända till ditt hemland på grund av att du är mycket 

rädd. Din familj och din makes familj skulle döda dig om du återvände dit. Din syster och 

din kusin har dött på grund av heder och samma sak skulle drabba dig vid ett återvändande. 

 

I ytterligare ett beslut, daterat 2012-10-16, framgår det att 

 

Du uppger vidare att din familj i hemlandet inte skulle ta emot dig eller acceptera dig om 

du återvände hem då de från början var emot äktenskapet mot N.N. Innan giftermålet låste 

din bror in dig i ett rum och slog dig för att du skulle ändra dig och inte gifta dig med N.N. 

men du stod på dig och nästan tvingade din familj att acceptera att du gifte dig med honom. 

 

Diskursen om kvinnorna som går emot sina familjers vilja förekommer i många beslut. De här 

kvinnorna riskerar social utstötning, våld och i vissa fall även att bli mördade när de väljer att 

gå emot sina familjers vilja, ändå gör de sina egna val. Detta framstår som en paradox till bilden 

av en hårt patriarkalt styrd kvinna. 

 



45 

 

7 Avslutande analys 
 

Utifrån förarbetena till 5 kap. 16 § 3 st. 2 p. UtlL verkar det förekomma en grundläggande 

misstänksamhet mot de kvinnor som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd på grund av 

anknytning i form av en parrelation. Det betonas ett flertal gånger hur viktigt det är att motverka 

förekomsten av skenäktenskap.125 Det ger indikationer på att det föreligger en stor rädsla för att 

kvinnor ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige på falska grunder genom att inleda ett 

skenförhållande med någon som redan bor i Sverige. Det här märks inte bara i förarbetena till 

lagen. Det framträder även tydligt när lagstiftarna anmärkningsvärt nog inte anpassade den 

svenska lagen efter Istanbulkonventionens bestämmelser om att det inte får ställas krav på 

förhållandets längd för att våldsutsatta kvinnor ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd 

med argumentet att det var oerhört viktigt att behålla den svenska regleringen för att motverka 

skenäktenskap. Kvinnorna är alltså till viss grad misstrodda från början. Den här oron över att 

kvinnor ska kunna fuska sig in i Sverige antyder dessutom att de inte är särskilt önskvärda i det 

svenska samhället. Detta förstärks genom en lagstiftning som gör kvinnan beroende av 

anknytningspersonen för sin rätt till uppehälle i Sverige – när hon inte längre uppfyller sitt syfte 

som en partner till mannen utvisas hon. På så vis är hennes möjlighet att forma sitt eget liv 

begränsad och beroende av mannen, vilket inte stämmer särskilt väl överens med de 

jämställdhetspolitiska målen om makten att forma sitt eget liv. Ett exempel på det är att hot om 

utvisning är vanligt förekommande i de här relationerna och eftersom det förekom i ett 

betydande antal beslut från Migrationsverket att det är männen som först kontaktat 

Migrationsverket och meddelat om förhållandes eventuella upphörande är det i högsta grad ett 

reellt hot. De män som väljer att aktivt underrätta Migrationsverket om att relationen upphört, 

med vetskapen om att detta kommer leda till att kvinnan riskerar att bli utvisad ur landet, 

utnyttjar sin makt över hennes liv, oavsett vad hans egentliga syfte är. Det här visar på vilken 

maktposition de här männen sitter på gentemot kvinnorna som är beroende av deras relation för 

att få stanna kvar i landet. Man kan också fråga sig hur mycket trovärdighet Migrationsverket 

ger till mannen, särskilt i de fall där mannen hört av sig flera gånger och meddelat att relationen 

har upphört för att sedan ta tillbaka sitt uttalande. Det framstår som märkligt att 

Migrationsverket då kan uttala sig om att det inte finns någon anledning att ifrågasätta hans 

uppgifter, även om de strider mot de uppgifter kvinnan lämnat. Den här beroendeställningen 

kvinnorna hamnar i gentemot männen blir problematisk i relation till den svenska 

jämställdhetspolitikens mål om att män och kvinnor ska ha samma rätt att forma sina egna liv 

                                                 
125 Se kapitel 1.1, 5.1 samt 5.2. 
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då dessa migrerande kvinnors möjligheter är ganska begränsade och direkt beroende av mannen 

de lever med.  

 

 Det går att utläsa en fragmenterad syn på våld i förarbetena, där hänsyn inte tas till en samlad 

bild av mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.126 Istället trivialiseras våldet genom 

att till exempel ställa krav på att våldet måste nå en viss nivå av allvar för att det ska framstå 

som trovärdigt att våldet var orsaken till att kvinnan lämnade mannen. Det ger uttryck för att 

en viss mängd våld och kränkningar mot de migrerande kvinnorna tolereras, vilket inte stämmer 

överens med att mäns våld mot kvinnor enligt de jämställdhetspolitiska målen är oacceptabelt 

och oursäktligt. Det framstår som ett det finns en typ av våld mot de här kvinnorna som är 

normalt och accepterat, och en annan typ av våld, det allvarliga våldet, som är avvikande. På 

detta sätt normaliseras förekomsten av våld i de här relationerna. Detta förekommer enligt 

utredningen som presenteras i Ds 2014:38 även i Migrationsverkets beslut, där det gick att 

utläsa att Migrationsverket primärt bedömde allvaret i enskilda handlingar istället för att göra 

en helhetsbedömning av övergreppens upprepningar och systematik. Det verkar alltså som att 

den fragmenterade synen på våldet som förekommer i förarbetena får genomslag och 

reproduceras i Migrationsverkets beslut. Den här fragmenterade bilden av våldet stämmer inte 

heller överens med den process våld i nära relationer faktiskt är, där det många gånger är 

nedbrytningsprocessen i form av bland annat det latenta hotet och vetskapen om att mannen när 

som helst kan utöva våld mot kvinnan som är en stor del av övergreppet. Migrationsverket har 

dessutom en tendens att trivialisera våldet i sina beslut genom att benämna våldet som 

relationsproblem eller bråk. När våldet omskrivs till relationsproblem eller liknande antyder det 

snarare att det förekommer två aktiva parter och en del av ansvaret för våldet flyttas över från 

förövaren till våldsoffret. På det här sättet döljs de maktrelationer som enligt de 

jämställdhetspolitiska målen är väldigt viktiga att tydliggöra för att kunna motverka mäns våld 

mot kvinnor. Liknande signaler sänder Migrationsverket även då de i besluten poängterar 

huruvida kvinnan i fråga kände till mannens våldsbenägenhet eller inte. Detta antyder att 

kvinnan skulle bära en del av ansvaret för våldet. Även på så sätt minskar mannens ansvar för 

det våld han utsätter kvinnan för – hon borde ju inte inlett ett förhållande med honom eftersom 

hon kände till hans våldsbenägenhet. I de motsatta fallen, där Migrationsverket poängterar att 

hon inte kände till mannens våldsbenägenhet förefaller det som att hon blir lite ursäktad för att 

hon valt att leva med en man som var våldsam – hon visste ju faktiskt inte. Enligt de 

                                                 
126 Se kapitel 5.2. 



47 

 

jämställdhetspolitiska målen har samhället som skyldighet att bistå och skydda kvinnor från 

männens våld, men när lagstiftningen och tillämpningen bidrar till att normalisera och 

trivialisera våldet och lägger över en del av ansvaret från den våldsutövande mannen till den 

våldsutsatta kvinnan faller de här kvinnorna utanför de jämställdhetspolitiska målen – de verkar 

inte vara skyddsvärda kvinnor.  

 

En av de vanligt förekommande diskurserna hos Migrationsverket var att hjälpsökande hos 

myndigheter och frivilligorganisationer var ett tecken på att kvinnorna faktiskt var utsatta för 

de våld de angett som skäl för att bryta förhållandet. Diskursen om den handlingskraftiga, 

våldsutsatta kvinnan blir väldigt problematiskt om man sätter det i relation till de svårigheter 

många migrerande kvinnor upplever att de möts av i det svenska samhället. Förutom den 

isolering många kvinnor i våldsamma relationer lever i, där mannen kanske är den enda sociala 

kontakten och som är den som sköter alla kontakter med myndigheter åt kvinnan, är 

språksvårigheter och okunskap om det svenska samhället en del i svårigheterna för de 

migrerande kvinnorna. För de kvinnor som faktiskt ändå vänder sig till myndigheter kan andra 

hinder föreligga, till exempel dåligt bemötande från myndigheter med schablonartade attityder 

och värderingar om hur kvinnorna är och bör bete sig vilket inverkar på vilken hjälp de får. Det 

föreligger alltså en hel del svårigheter för de här kvinnorna när det kommer att söka hjälp vilket 

gör att de många gånger kan vara begränsade från att ta tillvara på sina fulla rättigheter. Detta 

problem uppmärksammas även i till exempel SOU 2015:55. För att det jämställdhetspolitiska 

målen ska kunna förverkligas måste även migrerande kvinnor skyddas och bistås för att de ska 

få full möjlighet att ta tillvara på sina rättigheter i det svenska samhället. 

 

Diskursen om patriarkalt styre och patriarkala värderingar ger intrycket att dessa värderingar är 

något som är avvikande från den svenska normen, något som tillhör ”de andra”. Genom att 

tillskriva patriarkala värderingar till ”de andra” framstår inte de ojämna maktförhållandena 

mellan könen som ett strukturellt problem i det svenska samhället utan konstrueras istället som 

ett kulturellt problem tillhörande andra, från det svenska samhället avvikande grupper. På det 

här sättet riskerar de migrerande kvinnorna att ses som förtryckta och underlägsna inte bara sina 

landsmän utan även i relation till den vita svenska kvinnan, vilket skapar förväntningar från det 

svenska samhället om hur de här kvinnorna är och beter sig. Ras blir här en tydlig faktor då de 

invandrande kvinnorna klumpas ihop, rasifieras, utan att någon större hänsyn tas till att deras 

bakgrunder skiljer sig markant från varandra både etniskt, kulturellt och religiöst. Det här kan, 

precis som det lyftes fram i Lenardts studie, leda till problem i kontakt med till exempel 
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myndigheter. En annan aspekt av problemet med den här diskursen är att våldet och förtrycket 

enkelt blir något avvikande, något kulturellt avskilt från det svenska samhället. Risken är då att 

det skapas förenklade förklaringsmodeller med entydiga kopplingar mellan till exempel våld 

och kultur. De våldsutövare och våldsoffer som inte faller innanför mallen bli osynliggjorda 

och våldet förklaras vara kulturellt betingat, något som bara tillhör utlänningar och invandrare, 

snarare än ett strukturellt problem i samhället. Våldet blir inte längre att anses som det allvarliga 

samhällsproblem det anges vara i de jämställdhetspolitiska målen, utan förklaras istället bort 

som ett problem tillhörande andra kulturer. Ska de jämställdhetspolitiska målen uppnås får inte 

den ojämna maktrelationen mellan könen döljas bakom förklaringar om att våld hör till 

”andras” kulturer.  

 

Diskursen om de hårt patriarkalt styrda kvinnorna och diskursen om kvinnorna som går emot 

sina familjer kan verka vara en paradox. Istället för en förenklad bild av kvinnor med utländsk 

bakgrund som underordnade, hjälplösa och svaga framträder här kvinnor som följer sin egen 

vilja och gör sina egna val i livet. Paradoxen uppstår dock på grund av den rasifiering som görs 

när kvinnorna tillskrivs fördomsfulla och förenklade egenskaper på grund av deras bakgrund 

som icke-svenskar. Rasifieringen som sker av de invandrande kvinnorna riskerar att få effekten 

att en del av kvinnorna inte kommer kunna få den hjälp och det stöd de enligt de 

jämställdhetspolitiska målen bör ha, eftersom de inte passar in i den schabloniserade bild som 

finns av den förtryckta och underlägsna invandrarkvinnan.  

 

Sammanfattningsvis framgår det tydligt att de diskurser om kvinnorna, männen och våldet som 

förekommer i Migrationsverkets beslut är svårförenliga med de jämställdhetspolitiska målen. 

De migrerande kvinnorna som lever i Sverige med tillfälliga uppehållstillstånd på grund av 

anknytning har en begränsad makt över sina egna liv. De befinner sig i en tydlig 

beroendeställning till männen de lever med. Den våldsfragmentering som förekommer i 

förarbetena och som reproduceras i Migrationsverkets beslut indikerar att visst våld mot dessa 

kvinnor är acceptabelt, något som står långt ifrån de jämställdhetspolitiska målen. Likaså blir 

det problematiskt när Migrationsverket trivialiserar våld som ”problem i relationen” eftersom 

de maktförhållanden som enligt de jämställdhetspolitiska målen är så viktiga att tydliggöra 

istället döljs. Det är dock inte bara de ojämna maktförhållandena mellan könen som får inverkan 

för de migrerande kvinnorna. Även kvinnornas situation utifrån deras osäkra uppehälle i 

Sverige och den rasifiering de utsätts för påverkar. De blir redan från start misstänkta för att 

inleda relationer med oärliga intentioner. De förväntas att kunna söka hjälp när de blir 
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våldsutsatta för att framstå som trovärdiga för Migrationsverket, trots de exilspecifika hinder 

som många gånger möter dem och trots att de vet att en separation från mannen mycket väl kan 

leda till utvisning. Föreställningar om den patriarkalt styrda, förtryckta invandrarkvinnan 

riskerar att bidra till förenklade schabloniseringar där kvinnorna för att få hjälp måste passa in 

i mallen för att bli tagna på allvar, och motsägs av den diskurs som framträder i 

Migrationsverkets beslut om självständiga kvinnor som fattar sina egna beslut. Bristen på 

inflytande och makt över sina egna liv, acceptansen för visst våld gentemot de migrerande 

kvinnorna och det bristfälliga skyddet mot våld indikerar att de inte är särskilt skyddsvärda i 

det svenska samhället. Det framstår som att kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd på grund 

av anknytning inte fullt ut omfattas av Sveriges jämställdhetspolitiska mål. 
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