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Sammendrag 
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Veileder: Olaf Halvorsen Rønning 

Institutt: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

År: 2016 

Når en søker ønsker oppholdstillatelse i Norge basert på en familierelasjon til en 

referanseperson i riket, anvendes utlendingslovens kapittel 6: familieinnvandring. 

Oppholdstillatelsen hviler på et sett med krav og vilkår, men helt sentralt står selve 

familielivet. Mulighetene for en gjenforening i Norge hviler på hvilken familierelasjon som er 

mellom søker og referanseperson, og muligheten for en etablering hviler på at formålet med 

ekteskapsinngåelsen ikke er selve oppholdstillatelsen. Familieinnvandring åpner dermed for 

spørsmål om hva retten forstår som et familieliv, og hva som ligger til grunn for vurderinger 

som blir foretatt. Med et utgangspunkt i Håkan Hydéns idé om at ingen regler oppstår i et 

sosialt vakuum, vil oppgaven undersøke hvilke samfunnselementer som preger retten (2008). 

Oppgavens siktemål er derfor å belyse hvordan sosiale normer preger rettens håndtering av 

familieinnvandring, samt å belyse hvilken rolle og funksjon sosiale normer får i retten.  

Problemstillingen blir besvart på grunnlag av en kvalitativ innholdsanalyse av rettslige 

dokumenter. Dokumentene som er valgt ut omfatter ulike områder av retten, som følger av at 

jeg har valgt et eksternt rettsperspektiv i oppgaven (Hydén, 2008). I dette ligger en idé om at 

retten omfatter helheten av den rettslige institusjon, inkludert ikke-jurister som anvender 

regelverket for familieinnvandring. Dokumentene er da basert på forarbeidene til 

utlendingsloven av 2008, noe som innebærer NOU 2004: 20 og Odelstingsproposisjon nr. 75. 

Videre omfatter datamaterialet en instruks rettet mot utlendingsforvaltningens 

skjønnsvurdering av proformaekteskap sendt av Justisdepartementet, samt et skriv med 

retningslinjer som utdyper bruken av instruksen i henhold til søkerens egne kulturelle 

forutsetninger. For å få et innblikk i hvordan regelverket blir anvendt i praksis inkluderer 

datamaterialet også seks rettsavgjørelser. Analysen hviler på en fortolkning av at sosiale 
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normer kommer til uttrykk, og metoden er derfor nært knyttet teoretiske perspektiver på hva 

sosiale normer er.   

Det går frem av oppgavens funn at sosiale normer som preger rettens håndtering av 

familieinnvandring, kommer til uttrykk på to ulike måter, der den ene viser seg implisitt på 

retten. I dette ligger det at internaliserte normer preger skjønnsvurderinger av familieliv og av 

endringer i lovverket. Dermed blir regelverket for familieinnvandring anvendt i henhold til 

argumenter om hva som er naturlig i samfunnet, og det kommer frem at endringer i samfunnet 

viser seg i endringer i konkrete lover. Normene blir imidlertid ikke anerkjent som en del av 

rettens håndtering. En annen måte de sosiale normene kommer frem er gjennom en eksplisitt 

anvendelse. Dette innebærer at utlendingsforvaltningen forsøker å fortolke formål ved 

ekteskapsinngåelser med et utgangspunkt i søkerens antatte sosiale normer. Dermed 

anerkjenner myndighetene den kontekstuelle betydningen av hvordan et ekteskap inngås, og 

tar høyde for dette i sine vurderinger.  

Videre viser oppgavens funn at sosiale normer som blir anvendt i retten endrer seg i henhold 

til rettens premisser. De sosiale normene blir snevret inn og generalisert, og vil dermed 

anvendes i en mer rigid form enn hvordan den opptrer i sin sosiale kontekst. Derfor blir det 

argumentert for at normen endrer rolle i retten. Det vil da være hensiktsmessig å se til hvorfor 

sosiale normer blir anvendt i retten, noe som blir belyst ved normens funksjon i retten på et 

overordnet nivå. Med et utgangspunkt i at retten må ha en legitimitet for å fungere til sin 

hensikt, drøfter jeg hvorvidt sosiale normer kan sies å ha en legitimerende funksjon i retten. 

Et gjennomgående perspektiv på individualiseringsprosesser viser hvordan familie- og 

rettsinstitusjonen endrer seg i takt med hverandre. Fokus på et samspill mellom samfunn og 

rett, og hvordan dette utarter seg, er derfor sentralt for å forstå rettens legitimitet. Ved å trekke 

oppgavens funn til et overordnet perspektiv blir det tydelig at samfunnet har en innvirkning på 

retten, men at det foregår i henhold til rettens premisser. Prinsippene for rettens legitimitet 

argumenteres for å være ivaretatt, noe som vil si at retten har en samfunnsmessig forankring 

som gir retten en sosial tillit og anerkjennelse. Oppgaven har en tydelig rettssosiologisk 

forankring, noe som gir et nyansert blikk på hvordan familieliv oppleves i retten ved 

familieinnvandring. 

 

 



VII 

 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Forord 

Først og fremst vil jeg takke veilederen min, Olaf Halvorsen Rønning. Takk for alle de gode 

rådene du har gitt, og for at du alltid har vært tilgjengelig. Jeg har satt stor pris på at du har 

utfordret meg, samtidig som at du har passet på at jeg har holdt meg på rett spor. 

Min gode venn Marte fortjener også en stor takk! Takk for at du stilte opp da jeg ble grepet av 

panikken, og for at du satte av fritiden din til å korrekturlese deler av oppgaven.  

Lesesalen har vært mitt andre hjem i løpet av mastergraden, og jeg har satt stor pris på alle jeg 

har møtt der. Skolehverdagen har vært preget av nye vennskap, latter på pauserommet og 

gode samtaler. Studentene på både kriminologi og rettssosiologi har tatt imot meg med åpne 

armer, og har gjort hverdagen som stresset student veldig mye bedre. Takk! 

Det siste året av mastergraden har vært spesielt krevende, og det har vært tider der jeg skulle 

ønske jeg kunne bruke mer tid på de som betyr mest: familie, venner og samboer. Takk for 

tålmodigheten, jeg har heldigvis masse fritid som venter på meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, mai 2016 

  



X 

 

 



XI 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Tema for oppgaven ...................................................................................................... 1 

1.2 Problemstilling............................................................................................................. 2 

1.3 Samfunnsmessig aktualitet .......................................................................................... 3 

1.4 Akademisk aktualitet ................................................................................................... 4 

1.4.1 Ulike forventninger til familieliv ......................................................................... 4 

1.4.2 Individualitetens hindringer ................................................................................. 6 

1.5 Avgrensninger ............................................................................................................. 8 

1.6 Overgang til oppgaven ................................................................................................. 9 

 

2 Metode ............................................................................................................................. 11 

2.1 Kvalitativ innholdsanalyse ........................................................................................ 11 

2.1.1 Innsamling og analyse av data ........................................................................... 12 

2.1.2 Analysens teoretiske grunnlag ........................................................................... 13 

2.2 Dokumentene som er valgt ........................................................................................ 14 

2.2.1 Dokumentenes opprinnelige kontekst ................................................................ 15 

2.3 Refleksjoner ............................................................................................................... 17 

2.3.1 Reliabilitet - etterprøvbarhet .............................................................................. 17 

2.3.2 Validitet .............................................................................................................. 18 

2.3.3 Generaliserbarhet - overførbarhet ...................................................................... 19 

2.3.4 Etiske refleksjoner .............................................................................................. 19 

 

3 Familieinnvandring ........................................................................................................ 21 

3.1 Utlendingsloven ......................................................................................................... 21 

3.1.1 Internasjonale forpliktelser ................................................................................. 21 

3.2 Kort om familieinnvandring ...................................................................................... 22 

3.2.1 Utlendingsforvaltningen ..................................................................................... 23 

3.2.2 Søknadsprosessen ............................................................................................... 24 

3.3 Omstridte temaer ved familieinnvandring ................................................................. 24 

3.3.1 Underhold ........................................................................................................... 24 

3.3.2 Tvangsekteskap .................................................................................................. 25 



XII 

 

 

4 Teoretisk utgangspunkt ................................................................................................. 27 

4.1 Samfunnet .................................................................................................................. 27 

4.1.1 Normer og samfunn – en begrepsavklaring ....................................................... 27 

4.1.2 Perspektiver på sosiale normer ........................................................................... 28 

4.1.3 Den sosiale norm i retten .................................................................................... 30 

4.2 Familien ..................................................................................................................... 31 

4.2.1 Hva er en familie? .............................................................................................. 31 

4.2.2 Familien og individualiteten ............................................................................... 33 

4.3 Retten ......................................................................................................................... 35 

4.3.1 Eksternt og internt perspektiv ............................................................................ 35 

4.3.2 Legalitet og legitimitet ....................................................................................... 38 

4.3.3 Luhmann – sosiale systemer .............................................................................. 38 

 

5 Grenser for nærhet ......................................................................................................... 41 

5.1 Innledning .................................................................................................................. 41 

5.2 Familiemedlemmer .................................................................................................... 41 

5.2.1 Barn som ikke er barn ........................................................................................ 43 

5.2.2 Voksne søsken .................................................................................................... 44 

5.3 Roller og relasjoner i familien ................................................................................... 46 

5.3.1 Forventninger til omsorg for eldre ..................................................................... 46 

5.3.2 Sosial endring gir rettslig endring ...................................................................... 49 

5.4 Boligen i den norske familieinstitusjonen ................................................................. 51 

5.4.1 Bofellesskap ....................................................................................................... 51 

5.4.2 Tilhørighet i hjemmet ......................................................................................... 53 

5.5 Utlendingslovens føringer på familiens indre struktur .............................................. 55 

5.6 Sammenfattende redegjørelse .................................................................................... 56 

 

6 Ekteskapets kulturelle kontekst .................................................................................... 58 

6.1 Innledning .................................................................................................................. 58 

6.2 Instruksens momenter ................................................................................................ 59 

6.2.1 Momentene i lys av sosiale normer .................................................................... 60 

6.3 Retningslinjer – ekteskapets kontekst........................................................................ 63 



XIII 

 

6.3.1 Atypisk ekteskap ................................................................................................ 64 

6.3.2 Tradisjoner og normer i sin helhet ..................................................................... 66 

6.4 Rettslig individualisering? ......................................................................................... 68 

6.5 Sammenfattende redegjørelse .................................................................................... 70 

 

7 Normens rolle og egenskaper ........................................................................................ 72 

7.1 Innledning .................................................................................................................. 72 

7.2 Normer som bevis ...................................................................................................... 72 

7.2.1 Å dele seng ......................................................................................................... 73 

7.2.2 Et uvanlig ekteskap ............................................................................................ 77 

7.3 Normenes egenskaper i retten .................................................................................... 79 

7.3.1 På rettens premisser ............................................................................................ 80 

7.4 Sammenfattende redegjørelse .................................................................................... 82 

 

8 Sosiale normer i retten – et middel for legitimitet? ..................................................... 83 

8.1 Innledning .................................................................................................................. 83 

8.2 Hva er legitimitet? ..................................................................................................... 84 

8.3 Sammensatte samfunn ............................................................................................... 85 

8.4 Regulering av det individualiserte samfunnet ........................................................... 87 

8.5 Legalitet og legitimitet ............................................................................................... 90 

8.6 Sammenfattende redegjørelse .................................................................................... 92 

 

9 Avslutning ....................................................................................................................... 94 

9.1 Oppgavens funn ......................................................................................................... 94 

9.2 Videre utfordringer .................................................................................................... 98 

9.3 Avslutningsvis ........................................................................................................... 99 

 

Litteraturliste ........................................................................................................................ 100 

 

Figurer 

Figur 1 (Hydén, 2008: 14) ........................................................................................................ 36 

Figur 2 (Hydén, 2008: 17) ........................................................................................................ 37 

 



XIV 

 

 

 

  



1 

 

1 Innledning  

1.1 Tema for oppgaven 

«Jeg var ikke klar over hvor mye friheten til å bestemme over eget liv faktisk betyr, før jeg 

plutselig satt her og ikke fikk lov til det lenger» (Haugsbø, 2016).  

Norske mediers fremstilling av familieinnvandring er preget av en subjektiv vinkling fra 

søkernes perspektiv, rettet mot myndighetenes tilsynelatende urimelige regulering. Enkelte 

nyhetsartikler gir inntrykk av at regelverket er unødvendig restriktivt, og at det er familielivet 

som blir regulert, ikke innvandringen. I en tid der utlandet er svært tilgjengelig, og der 

nordmenn oppholder seg utenfor Europa over lengre tidsperioder, både ved reiser, arbeid og 

studier, vil det være sannsynlig at relasjoner kan knyttes på tvers av landegrenser. Gjennom 

statistikk fra SSB finner vi, ikke overraskende, at familieinnvandring er en av de største 

innvandringskanalene til Norge (SSB, 2015).  

Det kan fremstå som at flere søkere av familieinnvandring sliter med å overbevise norske 

myndigheter om at deres familieliv burde leves i Norge. «Vi er klar over at vi har et atypisk 

ekteskap når det kommer til alder. Men dette er det vi som bærer. Det angår ikke den norske 

stat» (Mellingsæter, 2015).  Denne problematikken omfatter alle mulige familieforhold, både 

nyetablerte ekteskap og eldre blodsbånd. I noen tilfeller blir familiemedlemmer splittet fra 

resten av sin familie (Christophersen, 2015), og i andre tilfeller belyser media saker der UDI 

ikke tror på at uvanlige ekteskap kan være inngått av de riktige grunnene (Nilsen, 2013). 

Årsaken til at familielivet er under lupen hos myndighetene, er dels for å unngå et misbruk av 

muligheten til familieinnvandring som en migrasjonsstrategi, og dels for å ivareta en 

bærekraftig innvandring. Myndighetene ser seg derfor nødt til å stille spørsmål ved formålet 

bak ekteskapsinngåelser, samt behovet for å leve i samme land som enkelte 

familiemedlemmer. Dermed kommer behovet for å redegjøre for hva et familieliv er, og hvor 

grensen går for nærhet mellom familiemedlemmer.  

Enkelte forskere har sett på regelverket for familieinnvandring i Norge og i Vest-Europa, og 

påpekt at skjønnsvurderinger er påvirket av de sosiale normene som er tilknyttet 

familieinstitusjonen i søkerlandet (Williams, 2010, Strasser et al., 2009, Eggebø, 2013). Det 

kan fremstå som at de normene myndighetene anvender ikke er i samsvar med mer 
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individuelle normer og ideer om familieliv som eksisterer generelt i samfunnet. Uten å stille 

konkrete spørsmål ved samspillet mellom samfunn og rett, gir forskningen et inntrykk av at 

det er et sprik mellom retten og det samfunnet retten regulerer. Det vil derfor være interessant 

å se nærmere på hvordan sosiale normer preger regelverket for familieinnvandring, og også 

hvilke sosiale normer som gjør seg gjeldende. Oppgavens siktemål er dermed å belyse 

familieinnvandring i et rettssosiologisk perspektiv, og spesielt gjennom den samfunnsmessige 

innvirkningen som legger føringer på muligheten for en oppholdstillatelse. 

1.2 Problemstilling 

Jeg tar fatt på oppgaven med et utgangspunkt i Håkan Hydéns idé om at ingen lov har oppstått 

i et sosialt vakuum (2008). Det er ønskelig å belyse samfunnets innvirkning på retten ved 

familieinnvandring, og hvordan en slik innvirkning foregår.  Der derfor hensiktsmessig å 

analysere samfunn og rett som i et samspill med hverandre. De forskningsspørsmål jeg legger 

til grunn for oppgavens problemstilling er da følgende:  

Hvordan preger sosiale normer for familieliv rettens håndtering av familieinnvandring? 

Hvilken rolle og funksjon får da de sosiale normene i retten? 

Det vil være hensiktsmessig med en kort redegjørelse for to av begrepene fra 

problemstillingen. Begrepet rett anvendes i denne oppgaven som en helhetlig forståelse av 

den rettslige institusjonen. Dermed er ikke retten begrenset til jurister og domstoler, men 

omfatter de instansene som arbeider med og rundt et regelverk. Denne rettsforståelsen er 

knyttet til Hydéns eksterne rettsperspektiv, noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 4 (Hydén, 

2008). Med rettens håndtering mener jeg forståelser av lovverket og anvendelse av lovverket 

på ulike nivåer. Håndtering som begrep blir brukt for ikke å redusere omfanget til 

eksempelvis rettens anvendelse, da jeg oppfatter det som for snevert for analysen. 

Sosiale normer er et annet sentralt begrep som er hensiktsmessig å ha en viss kunnskap om, 

før det presenteres i sin helhet i kapittel 4. En norm i seg selv kan betegne en regel eller noe 

som er førende for en måte å handle eller oppføre seg på. Det er altså en form for forventning 

som melder seg med en viss stabilitet (Aubert, 1981). At normen er sosial innebærer at 

normen er delt mellom en gruppe mennesker, og at aktørene i denne gruppen føler seg 

forpliktet av den sosiale normen (Elster, 1989). Sosiale normer eksisterer i samfunnet uten å 
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være formaliserte, og skal dermed ikke forveksles med juridiske eller formelle normer, som er 

rettsregler.  

For å svare på forskningsspørsmålene nevnt over, anvender jeg en kvalitativ innholdsanalyse 

av et utvalg dokumenter. Dokumentene er preget av et rettslig perspektiv på 

familieinnvandring, noe jeg har valgt fordi jeg stiller spørsmål om rettens håndtering av 

familieinnvandring i problemstillingen. Datamaterialet vil dermed være noenlunde ensporet i 

perspektiv, men variasjonen i dokumentene formidler ulike sider ved regelverket og 

representerer ulike områder av retten. Det er et ønske at dokumentenes ulike karakter skal 

representere et holistisk og nyansert bilde av retten, og at dette vil bidra til et grunnlag for å 

vise et eksternt rettsperspektiv.  

Dokumentene analyseres kvalitativt, noe som vil si at jeg fortolker den underliggende og 

meningsbærende informasjonen som blir formidlet ved ulike utsagn (Bryman, 2012: 380). 

Denne fremgangsmåten er avhengig av en forståelse av hva sosiale normer er, og hvordan 

sosiale normer opptrer i samfunnet. Teoretiske perspektiver vedrørende sosiale normer og 

hvordan de kan uttrykkes mellom mennesker, er derfor et utgangspunkt for hvordan jeg 

analyserer dokumentene. Andre teoretiske utgangspunkt som blir anvendt for å besvare 

problemstillingen omhandler familieinstitusjonen og samspillet mellom samfunn og rett. 

Teoriene, som blir presentert i kapittel 4, er ment til å danne et utgangspunkt for både min 

egen analyse av datamaterialet, samt for at leseren skal introduseres til de ulike feltene. Dette 

utelukker imidlertid ikke at enkelte teoretiske vinklinger vil bli presentert underveis.  

1.3 Samfunnsmessig aktualitet 

Foruten at jeg opplever familieinnvandring som et interessant tema, mener jeg at det 

overordnede perspektiv i denne oppgaven har en sentral relevans i dagens samfunn. Norge, 

sammen med resten av Europa, står ovenfor utfordringer knyttet til transnasjonale relasjoner 

og familieforhold. Familieinnvandring er ikke bare et resultat av at nordmenn flytter mer på 

seg globalt enn før, men er også et resultat av andre former for innvandring, eksempelvis i 

tilknytning til flyktninger og arbeidsinnvandrere. Dynamikken i verdensbildet må følges opp 

av en dynamikk i landets lover og regler. Spesielt er dette interessant da en kan anta at et 

lands lovverk bunner i landets egne verdier og tradisjoner, og ved innvandring er det søkere 

fra andre land som skal reguleres av lovene. Hvordan kan Norge ivareta reguleringen av 
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innvandringen, samtidig som den rettslige legitimeringen av loven består? Selv om 

myndighetene har makten til å innsnevre et regelverk, må regelverket likevel ha en tillit hos 

befolkningen for å fungere.  

Familieinnvandring er et felt som rører ved flere problemstillinger i samfunnet. Deriblant er 

spørsmålet om tvangsekteskap, en form for ekteskapsinngåelse der minst en av partene ikke 

har mulighet til å motsette seg ekteskapet (NOU 2004: 20: 244). Dette spørsmålet kommer 

frem på feltet for familieinnvandring, fordi det er ved tilfeller av familieetablering at tvangen 

kan avdekkes av myndighetene. Spørsmål vedrørende underholdskravet som er satt ved 

muligheten for en familieinnvandring er også et sentralt samfunnsmessig spørsmål. Det 

belyser tiltak for integrering av innvandrere, men er også omstridt fordi det utsetter en mulig 

familieinnvandring i lang tid (NOU 2011: 7: 77). Kapittel 3 vil ta for seg både tvangsekteskap 

og underholdskravet nærmere. Proformaekteskap er også et sentralt tema i samfunnet, fordi 

det belyser hvordan innvandringssystemet kan misbrukes. Samtidig stiller det spørsmål ved 

hvilke ekteskap et samfunn ønsker å tillate, og hvor stor praktisk verdi det kan ha for de 

involverte partene. Kapittel 6 vil gå nærmere på proformabestemmelsen i henhold til 

oppgavens problemstilling.  

1.4 Akademisk aktualitet 

For å aktualisere temaet nærmere i et akademisk perspektiv, vil de neste avsnittene vise til et 

utvalg av tidligere forskning på feltet. Det er gjort begrensninger i hvilke bidrag som er valgt 

ut, men de følgende er de jeg mener gir et relevant bilde av reguleringen av 

familieinnvandring i både Norge og generelt i Vest-Europa. Litteraturen er av en henholdsvis 

lik karakter, og har vært inspirasjonskilder for min interesse for feltet. Underveis i oppgaven 

vil jeg trekke tråder tilbake til deler av den tidligere forskningen, for å belyse hvordan et 

rettssosiologisk perspektiv på temaet enten kan være i likhet til funnene fra artiklene, eller kan 

gi andre slutninger.  

1.4.1 Ulike forventninger til familieliv  

Den inngripende effekten familieinnvandring har på individers liv danner et fundament i mye 

av forskningen på feltet. Det fremstår for mange som lite rimelig og høyt uforståelig at et 

regelverk skal ta del i det avgjørende spørsmålet om hvorvidt en familie skal få lov til å leve i 
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samme land. Det blir gjerne stilt spørsmål ved hvordan reguleringen av et «ekte» ekteskap 

foregår, og termen ekthet vil være gjennomgående i denne oppgaven. Dette innebærer ikke at 

myndighetene har valgt en slik ordlyd i regelverket, men har fremmet et krav om at det 

hovedsakelige formålet med en familieetablering ikke skal være en oppholdstillatelse i landet 

(Proformabestemmelsen, Utlendingsloven av 2008 § 40, fjerde ledd). Et uekte ekteskap 

referer altså til et ekteskap som myndighetene mener faller under proformabestemmelsen. 

Bestemmelsen har sitt opphav i at familieinnvandring kan anvendes som en strategi for å 

migrere, noe som i innvandringssammenheng kalles for et proforma- eller omgåelsesekteskap. 

Ektheten bedømmes av de som behandler søknaden om en familieinnvandring, og 

saksbehandlerne kan argumenteres for å ha definisjonsmakten for hva som utgjør et ekte 

familieliv (Eggebø, 2013). I sin studie av søknadsprosessen for familieinnvandring, viser 

Helga Eggebø hvordan det økte fokuset på proformaekteskap har blitt så fremtredende at 

søkerne kjenner et press på å forsvare forholdet sitt i intervjuer, selv om paret vet at de har 

inngått ekteskapet av de rette grunnene. Intervjuer som foretas i sammenheng med en søknad 

om familieinnvandring er ment til å skille ut de ekte samlivene fra de falske, noe som gjøres 

gjennom forventninger til hvilke funksjoner et samliv innebærer, og hvordan et familieliv 

generelt skal gjøres. Det er normer og idealer som tillegges tolkningen av svarene fra 

intervjuene, ifølge Eggebø (2013). 

Når normer og forventinger til et familieliv legges til grunn for å regulere familieinnvandring 

blir noen former for familieliv høyere anerkjent enn andre. Ikke alle former for familieliv vil 

passe inn i den rammen som settes av et regelverk, og familiene som søker om innvandring 

blir nødt til å tilpasse seg denne rammen for å ha en mulighet til å leve med sin familie 

(Strasser et al., 2009). I likhet med Eggebø (2013) viser Strasser et al. at søkere av 

familieinnvandring blir bedømt ut fra en viss standard i samfunnet. Ekteskapet, eller 

familielivet generelt, er sjelden rettslig regulert i europeiske land i den grad familielivene er 

ved en søknad om familieinnvandring. Ekteskapsloven i Norge stiller ikke mange krav utover 

at de to partene skal inngå ekteskapet frivillig, og at de skal være over myndighetsalder (18 år, 

jf. Ekteskapsloven, 1991, § 1a). «Fulfilling specific norms and perceptions which are not 

necessarily required for the majority of society is a precondition to succeed» (Strasser et al., 

2009: 165). 

I tillegg til å stille krav om ektheten ved forholdet er det også krav til hvem som anerkjennes 

som et nært familiemedlem. Dette avgjøres igjen på bakgrunn av de sosiale normene for hvem 
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som er i familie i søkerlandet. Strasser et al. viser at dette legger føringer på søkere med et 

annet kulturelt grunnlag, som kan oppleve at nær familie strekker seg lenger enn det gjør i 

vestlige land (2009). Dette eksemplifiseres ved å vise til storfamilien som ikke vil ha en rett 

til familieinnvandring i flere Europeiske land, nettopp fordi dette ikke er et kulturelt fenomen 

i søkerlandene.  

Regelverket for familieinnvandring i både Norge og andre vestlige land er påvirket av sosiale 

normer for hva et familieliv skal være, uten at dette er rettslig regulert generelt i samfunnet 

(Williams 2010, Eggebø 2013, Strasser et al. 2009). Når sosiale normer i søkerlandet får ta 

del i den rettslige institusjonen ignoreres den søkende familiens egne oppfattelser av hvem 

som er familie, og hva denne familien gjør (Williams, 2010: 6). Forskningen gjør leseren 

oppmerksom på den urimeligheten som søkerfamiliene opplever gjennom 

innvandringsreguleringen. Det stilles kritiske spørsmål omkring de restriksjoner som gjøres 

når sosiale normer blir en del av en rettslig prosess. I disse forskningsartiklene fremstår 

bruken av de sosiale normene som hindringer, og som lite nyanserte. Dette er interessante 

poeng som denne oppgaven også vil røre ved.  

1.4.2 Individualitetens hindringer 

Forskning på familieinnvandring har i stor grad hatt fokus på den globale verden og hverdag, 

og hvordan transnasjonale bånd knyttes. Fordi tvangsekteskap og proformaekteskap er satt på 

den politiske dagsorden i norsk politikk, er mye av den norske forskningen på feltet for 

familieinnvandring sentrert rundt dette. For å bekjempe tvangsekteskap og proformaekteskap 

må myndighetene ikke bare definere hva dette er, men også hvordan dette kan gjenkjennes. 

Over ble det nevnt at sosiale normer for hva et familieliv er, er med på å bedømme søknadene, 

og at det blant annet er et fokus på hva som er et ekte samliv. Ved mistanke om proforma- og 

tvangsekteskap ser kjærlighet ut til å være et moment som skal validere ektheten ved 

samlivet.  

Eileen Muller Myrdahl (2010) kritiserer det fokuset på kjærlighet som eksisterer i Norge, og 

mener at den frie og autonome kjærlighet settes på en pidestall, og i praksis opptrer 

autonomien som en hindring for de som søker familieinnvandring. For Eggebø er den rettslige 

oppfattelsen av familien karakterisert av frihet, inkludering og individuelle valg (2012: 78). 

Myrdahl er mer kritisk til denne friheten og individualiteten, og viser at individualiteten ikke 

åpner for valget av familie, men kun anerkjenner de familiene som er basert på den vestlige 
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frihetsideen. Individualiseringen som preger familieinstitusjonen i Norge legger dermed 

hindringer for innvandrere som ikke lever etter den frie og autonome normen nordmenn gjør. 

Ikke bare er staten da selektiv i sin regulering, men fremstår som en pedagogisk institusjon 

som har makt til å pådrive sine ønsker om et riktig familieliv på sine borgere (2010: 113-114). 

Sarah van Walsum tar for seg endringene i det nederlandske samfunnet i tiden etter andre 

verdenskrig og frem til det 21. århundret (2012). Her ser hun en endring fra den ideelle 

kjernefamilien der mannen er overhodet av familien, til feminiseringen av familiepolitikken, 

og frem til den individuelle familien som vokste frem på 1990-tallet. Her var det ikke lenger 

det restriktive synet på homoseksualitet. Ekteskap fremstod i større grad som et spørsmål om 

både ønske og smak, det var ikke definisjonen for sosial aksept; valget om å få barn var 

individuelt, og heller ikke betinget til biologiske koblinger. Den individuelle friheten var altså 

dominerende ifølge van Walsum (ibid.). Hun trekker også dette opp mot den nederlandske 

innvandringspolitikken, der det ble større krav til kjennskap til språk og integrering. 

Innvandreren skulle ikke være en byrde, men inkorporeres i den individualiteten som ledet an 

i Nederland. Van Walsum gjør oss oppmerksomme på at individualisering ikke må ses som et 

fritak fra gamle normer og idealer, men som en ny form for norm i samfunnet, og som kan 

gjenkjennes i de rettslige avgjørelsene som tas på feltet (ibid.). Begge forskerne viser leseren 

at individualiseringsprosesser ikke kan brukes som argument for at hvert individ skal få 

handle som de vil, men at individualiteten i større grad påvirker hvilke verdier og normer vi 

tillegger familielivet. Fokuset på individualiseringsprosesser er relevant i min oppgave fordi 

jeg anvender teorier om dette for å belyse endringer i familieinstitusjonen. Dermed får jeg et 

utgangspunkt for å se hvorvidt de sosiale normene, i lys av individualiseringsprosesser kan 

vise til et samspill mellom samfunn og rett. 

I Myrdahls artikkel blir retten presentert som en pedagogisk institusjon som har makt til å 

påvirke samfunnet i den retningen den vil. Van Walsum mener at rettsinstitusjonen på 

bakgrunn av en politisk agenda har mulighet til å avgjøre hvem som skal være innenfor eller 

utenfor nasjonen. Er retten kun i et asymmetrisk maktforhold til resten av samfunnet? Brukes 

de sosiale normene som uttrykk for hvilke familieliv som er ønskelige i landet, eller kan 

normene være nyttige i retten, også for borgerne? Til tross for at alle forskningsartiklene 

forteller om samfunn og rett, og hvordan familieinnvandring ser ut til å være et felt der 

institusjonene møtes, er det lagt lite vekt på og utforske samspillet mellom samfunn og rett 

videre. På den ene siden kan vi oppleve en kritisk tone til hvordan rettslige instanser fremstår 
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som distansert fra samfunnet, og samtidig får vi også et inntrykk av at rett og samfunn burde 

være skilt fra hverandre. Ved å se på hvorvidt de sosiale normene endrer sine roller i retten, 

og om de kan ha en overordnet funksjon i retten, vil jeg utfordre ideen om at rettsinstitusjonen 

og familieinstitusjonen er distansert fra hverandre, på tross av at det er et skille mellom de to 

som ulike sosiale systemer.  

1.5 Avgrensninger 

I 2015 og 2016 har innvandringsdebatten vært preget av flyktningsituasjonen i Midtøsten og 

spesielt Syria. Dermed har regelverket for ikke bare flyktninger vært under debatt, men også 

for familieinnvandring. Jeg har valgt ikke å legge fokus på potensielle endringer som er sendt 

til høring i forbindelse med innstramminger vedrørende familieinnvandring for flyktninger, 

eller ved asylbarna. Fremtidige endringer kan derimot være svært sentrale i lys av rett og 

samfunn, og av rettens legalitet og legitimitet. Et annet sentralt moment vedrørende slike 

endringer er hvordan politikk blir tolket i henhold til rett og samfunn. Denne oppgaven har 

gjort en vesentlig avgrensning, og omtaler dermed ikke politiske prosesser. Dette er en 

avgrensning som er gjort for å holde fast ved temaet om samspill mellom samfunn og rett for 

å gi et godt svar på problemstillingen. 

Familieinnvandring er et stort felt som kan utforskes ved flere vinklinger. Jeg vil konsentrere 

meg om hvordan et familieforhold diskuteres og forstås i retten, og avgrenser dermed mitt 

perspektiv til rettens eget utgangspunkt. Eggebø (2012) og Strasser et al. (2009) har vist til 

hvordan anvendelsen av sosiale normer kan studeres fra familienes egne synspunkt og møter 

med utlendingsforvaltningen. Slike vinklinger er veldig interessante, og også vesentlige for å 

få et innblikk i hvordan et regelverk fungerer i praksis, men gjennom min problemstilling har 

jeg valgt å avgrense mitt perspektiv til retten.  

Tidligere forskning på familieinnvandring har vært preget av et fokus på familieetablering og 

problematikken med proformaekteskap. Dette fokuset vil ha en sentral rolle i denne 

oppgaven, fordi det er et felt der konflikten om hva et ekte samliv utgjør kommer til syne. 

Likevel ønsker jeg ikke å avgrense oppgaven til å være en ren debatt om proforma. Jeg ønsker 

å se på familieinstitusjonen som en helhet, og har derfor valgt å ta med de familieforhold som 

fremstår som relevante for problemstillingen i sin helhet. Oppgaven vil vise at allerede 

etablerte familieforhold også kan møte på forventninger til hvordan et familieliv burde gjøres. 
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Gjennomgående i oppgaven og generelt i hele prosessen med oppgaven er det gjort 

avgrensninger. Dette inkluderer metodisk, teoretisk og innenfor datamaterialet. Jeg har 

deriblant valgt ut teoretiske perspektiver som er sentrale for oppgaven, men samtidig er det 

viktig å få frem at én teoretisk vinkling ikke formidler det helhetlige perspektivet. 

Eksempelvis har jeg i kapittel 8 valgt ut konkrete forståelser av begrepet legitimitet, men er 

også klar over at den avgrensningen som er gjort utelukker mulige vinklinger og funn.  

1.6 Overgang til oppgaven 

Før jeg går i gang med den videre oppgaven, vil jeg presentere en kortfattet oversikt over hva 

som er i vente for leseren. Jeg følger innledningen av oppgaven med et kapittel om metoden 

som er anvendt for analysen. Her viser jeg til dokumentene jeg anvender, den konteksten 

leseren oppfordres å forstå dokumentene i, og ulike refleksjoner som følger av metodevalg. I 

kapittel 3 presenterer jeg kort familieinnvandring for å gi en avklaring av begreper som vil bli 

anvendt. Jeg rører også ved ulike dilemmaer som er sentrale ved den offentlige diskurs av 

familieinnvandring. Det er ønskelig at leseren skal få et innblikk i hvor nyansert feltet for 

familieinnvandring er. Videre vil jeg presentere det teoretiske utgangspunktet som funnene er 

tolket ut fra. Her har jeg teorier som skal gi en bakgrunn for å forstå familien og 

samfunnsendringer, teorier om hva sosiale normer er, og videre teorier om retten og rettens 

samspill med samfunnet.  

Kapittel 5 er første kapittel der analysen presenteres. Her viser jeg til ulike komponenter 

familieinstitusjonen i Norge sies å være preget av, og viser hvordan regelverket for 

familieinnvandring, og anvendelsen av regelverket, har en forankring i familieinstitusjonen. 

Kapittel 6 vil i likhet med foregående kapittel ha et fokus på problemstillingens spørsmål om 

hvordan sosiale normer preger rettens håndtering av familieinnvandring. Kapittelet vil vise til 

den eksplisitte bruken av sosiale normer ved vurdering av proformabestemmelsen, og 

analysere betydningen av en tilknytning til sosiale normer. Det neste kapittelet, kapittel 7, tar 

utgangspunkt i analysen fra kapittel 5 og 6, men trekker også på nye funn fra rettsavgjørelser. 

Her diskuteres den rollen sosiale normer får i retten, og dermed hvordan egenskapene til 

normene endrer seg i retten. Dette legger et utgangspunkt for å drøfte samspillet mellom rett 

og samfunn, og hvorvidt sosiale normer kan sies å ha en funksjon i retten. Funksjonen vil bli 
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utforsket gjennom en sammenfattende drøfting av rettens allmenne legitimitet, i kapittel 8. 

Oppgavens avslutning følger deretter i kapittel 9, og viser til hvordan forskningsspørsmålene 

er besvart gjennom hva jeg oppfatter som hovedfunn i oppgaven. 
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2 Metode 

Den tidligere forskningen presentert i oppgavens innledning er basert på kvalitative metoder, 

både ved intervjuer og dokumentanalyse. I likhet med den tidligere forskningen har denne 

oppgaven også et metodisk utgangspunkt i kvalitative analyser, her ved ulike rettslige 

dokumenter. Med en bachelorgrad i sosialantropologi var jeg imidlertid tidlig fristet til å lene 

meg til mennesket som hovedkilde for datainnsamlingen. Jeg lekte også med idéen om å 

kombinere intervjuer med dokumentanalyse. Med tiden ble det klart for meg at de planlagte 

intervjuene mistet sin relevans, og jeg valgte å gå bort fra dette før intervjuene fant sted. 

Forarbeidene til intervjuene var derimot ikke uten nytte, da de krevde en del bearbeiding av 

tema og problemstilling, hvilket resulterte i at jeg fikk et bedre innblikk i hvilken metodeform 

som ville gi meg svarene jeg etterspurte. Siden da har jeg vært klar på å holde meg til én 

metode: nemlig en kvalitativ innholdsanalyse. 

2.1 Kvalitativ innholdsanalyse 

Det metodiske utgangspunktet for denne oppgaven er en dokumentanalyse, eller en kvalitativ 

innholdsanalyse, noe som innebærer at allerede eksisterende dokumenter anvendes som det 

empiriske materialet.  

Innholdet i ulike dokumenter blir gjennomgått systematisk med sikte på å finne relevant 

informasjon om de forholdene som skal studeres. De relevante delene av innholdet blir 

bearbeidet, systematisert og registrert på en slik måte at de kan brukes som datagrunnlag i 

den aktuelle studien (Grønmo, 2004: 187). 

Denne analysen er kvalitativ, i form av at jeg er interessert i den underliggende sosiale 

konteksten som deler av et dokument kan formidle. Kvalitative analyser fokuserer på ord, til 

forskjell fra kvantitative analyser som belager seg på tall (Bryman, 2012: 380). Gjennom en 

kvalitativ fortolkning av de underliggende meningene til en tekst mener jeg at vi får en tilgang 

til å forstå at sosiale normer ikke bare preger retten, men spesielt hvordan de preger retten, og 

hvilken mening som tillegges de sosiale normene. Dette vil gi et utgangspunkt for å fortolke 

hvordan samfunnsfaktorer på et høyere nivå har tilgang til retten, og hvilke implikasjoner 

dette vil ha.  
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Helt sentralt for å forstå den kvalitative innholdsanalysen mener jeg ligger i forståelsen av 

dokumentene som er valgt, og de ulike implikasjonene valg av dokumenter vil ha. Jeg vil 

derfor komme tilbake til en presentasjon av dokumentene senere i kapittelet. Den kvalitative 

innholdsanalysen som er gjort i denne oppgaven kommer også frem ved forståelsen av 

prosessen med innsamling og analyse, samt hvordan analysen er knyttet til et teoretisk 

utgangspunkt. De neste avsnittene vil derfor fokusere på dette.   

2.1.1 Innsamling og analyse av data 

Ved startfasen av oppgaveprosessen antok jeg at innsamling og analyse av data ville være to 

separate prosesser. I det jeg gikk i gang med innsamling av data og gjennomgikk materialet 

ble jeg imidlertid raskt bevisst på at dette var prosesser som foregikk i et kontinuerlig 

samspill. Dette svarer til hvordan Grønmo mener at prosessene rundt en kvalitativ 

innholdsanalyse foregår (2004: 187). Fortolkning av teksters underliggende mening og 

betydning avhenger av at tekstene i seg selv faktisk uttrykker disse meningene. 

Innsamlingsfasen, som dermed også var en analysefase, bestod i en lang prosess av å lese 

gjennom dokumenter som ble valgt ut, og dermed markere utsagn jeg oppfattet som 

meningsbærende. Det utvalgte datamaterialet ble kategorisert etter hvordan jeg mente at 

sosiale normer kom til uttrykk, samt hvilken kontekst de var anvendt i.  

Etter hvert som flere dokumenter ble innhentet økte også min kunnskap på feltet, og jeg 

oppdaget i enkelte tilfeller at utsagn og formuleringer ikke kunne anvendes. Jeg har ved flere 

anledninger gått tilbake i eget datamateriale og revurdert data som i utgangspunktet fremstod 

som avgjørende for oppgaven. Prosessen med å vurdere datamaterialet har vært 

betydningsfull for arbeidet med å spisse og forbedre tema og problemstilling. Analysen av 

data har da skjedd kontinuerlig, og vært en mer omfattende prosess enn først antatt. 

Fortolkningen av de sosiale normene har ikke vært en fremgangsmåte i en rett tidslinje, og har 

derfor vært utfordrende, men også veldig lærerik. Helt konkret har kategoriseringen og 

fortolkningen av datamaterialet vært preget av min teoretiske kunnskap på feltet. Det 

metodiske utgangspunktet er derfor nært knyttet det teoretiske utgangspunktet for hva sosiale 

normer er.  

I fler av dokumentene har jeg fokusert på bruken av ulike begreper, og i andre dokumenter har 

jeg vist at de sosiale normene er fremtredende gjennom distansering fra sosiale konvensjoner, 

et skille mellom «oss» og «dem», og spesielt gjennom fokus på tilsynelatende trivielle 
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elementer. Oppgaven vil eksempelvis ta for seg hvordan politiet foretar bostedskontroller 

gjennom å lete etter et ektepars tilstedeværelse i bolig, der felles seng ser ut til å representere 

både tilstedeværelse og ekthet for familieliv. Uten at rapporter eksplisitt forklarer betydningen 

av slike observasjoner, går det likevel frem at enkelte observasjoner formidler en mening til 

mottaker som deler samme forventning om hvordan et ektepar skal leve innad i hjemmet.  

2.1.2 Analysens teoretiske grunnlag 

I oppgavens problemstilling har jeg presisert at jeg er ute etter å forstå hvordan sosiale normer 

preger rettens håndtering av familieinnvandring. Jeg mener at det metodiske utgangspunktet 

for min oppgave derfor er å fortolke hvordan sosiale normer uttrykkes, hvilke implikasjoner 

bruken av de sosiale normene har i retten, og hva bruken av de sosiale normene kan fortelle 

om normens rolle og egenskaper. For å få et innblikk i dette er jeg altså avhengig av å 

identifisere at sosiale normer kommer til uttrykk gjennom dokumentene. Denne 

identifiseringen hviler på en forståelse av hva sosiale normer er, og hvordan de opptrer 

mellom mennesker. Dette innebærer ikke at det teoretiske utgangspunktet er en del av min 

metode rent eksplisitt, men at den kontinuerlige analysen har vært nært relatert til en teoretisk 

forståelse av hvordan forventninger til familieliv kan forstås i de ulike dokumentene. 

Sosiale normer, som jeg vil komme tilbake til i kapittel 4, er føringer for handlinger som er 

nært knyttet samfunnets ideer om rett og galt. De sosiale normene blir ofte omtalt som 

internalisert hos mennesker (Elster, 1989: 119). Sosiale normer er da noe som eksisterer i 

samfunnet, men noe enkeltmennesket verken omtaler eller anerkjenner at det handler på 

bakgrunn av. Jeg har tatt et utgangspunkt i at de sosiale normene er synlige gjennom språk i 

det de anvendes og reproduseres. Jeg har videre i oppgaven lagt vekt på normative utsagn som 

kan formidle en større sosial virkelighet. Blant annet er det en måte å omtale holdninger og 

handlinger i tråd med forventninger. Særlig har jeg tatt utgangspunkt i nøkkelbegreper som: 

«normalt», «naturlig», «uvanlig», «ofte» og «sjelden». I enkelte av dokumentene er de sosiale 

normene eksplisitt omtalt, spesielt i tilfeller der det handler om «andres normer». Slike utdrag 

er fremdeles interessante for fortolkningen fordi andre normer kan bli sett i et lys av egne 

normer og forventninger. Den eksplisitte bruken av sosiale normer vil også være sentral for å 

vise hvordan normene blir tolket av retten.  
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2.2 Dokumentene som er valgt 

En god inngang til å forstå den metodiske prosessen ved oppgaven, vil være å se på utvalget 

av dokumenter. Det endelige utvalget ble ikke foretatt i en sammenhengende prosess, men har 

vært preget av det som kan kalles for snøballutvalgsmetoden (Halvorsen, 2008: 164). 

Halvorsen forklarer at denne metoden kan være sentral i en utvelgelse av informanter til 

kvalitative intervjuer. Jeg mener den er like sentral i en utvelgelse av dokumenter til en 

kvalitativ innholdsanalyse. Med et utgangspunkt i utlendingsloven og forarbeidene tilknyttet 

lovverket (NOU 2004: 20) har jeg videre tatt for meg tilknyttede dokumenter. Neste 

dokument kunne da lede videre til et nytt dokument. Med tiden økte min kompetanse for 

feltet, og jeg så betydningen av å forstå den faktiske anvendelsen av lovverket gjennom 

rettsavgjørelser. 

Utvalgsmetoden har en fordel ved at datamaterialet i stor grad styrer oppgavens retning. 

Samtidig vil prosessen være begrensende fordi utvelgingen vil skje innenfor ett område 

(Halvorsen, 2008). Denne problematikken er overførbar til dokumentene i oppgaven, da alle 

dokumentene er offentlige dokumenter preget av rett og politikk. Utvalget står da i fare for å 

bli snevert og skjevt, samt at min tolkning vil bli ensidig (Grønmo, 2004: 192). Dokumentene 

jeg har valgt er alle til en viss grad relatert til hverandre, men samtidig har jeg valgt ut 

dokumentene med et ønske om at de skal belyse bredden innen rettsinstitusjonen. De ulike 

dokumentene er opprettet av ulike hensikter, har ulikt publikum og ulike formål. Jeg mener 

derfor at bredden er ivaretatt, på tross av at feltet ved første øyekast kan fremstå snevert. 

Snøballutvalgsmetoden har likevel ikke vært en ukritisk prosess. Spesielt har jeg hatt fokus på 

et tidsperspektiv, for å skape en ramme for dokumentets relevans. Dokumentene er alle 

relatert til utlendingsloven av 2008, enten som forarbeid, som rettledning for tolkning av 

loven, eller som resultat av lovens anvendelse.  

Datamaterialet faller inn under kategorien for sekundærdata, noe som innebærer at 

datamaterialet allerede er tilgjengelig i det jeg henter det ut (Halvorsen, 2008: 114). Fordi 

materialet allerede foreligger vil ikke mine analyser endre materialet, og min oppgave vil ikke 

prege formålet for dokumentene. Det som derimot er sentralt ved bruken av sekundærdata, er 

at dokumentene blir revet vekk fra sin opprinnelige kontekst. Konteksten kan være særlig 

relevant for hvordan et dokument skal tolkes, og ved å ignorere dette kan tolkningen gå på 

kompromiss med troverdigheten av dokumentene. En kjennskap til konteksten vil være et 
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godt utgangspunkt for kritisk lesning, samt å forstå bakgrunnen for ulike slutninger som blir 

gjort. Som vi skal se er noen av dokumentene mer rettet mot saksbehandlerens 

arbeidsoppgaver, og kan være mer direkte i språket. Andre dokumenter er mer 

gjennomarbeidede publikasjoner skrevet med et bredere publikum for øyet. Videre følger det 

en kort oversikt over ulike dokumenter datamaterialet for oppgaven er hentet fra. Ideen er å 

vise til hvorfor dokumentet er skrevet, hvem som er det tiltenkte publikumet, og hvorfor 

dokumentet er relevant i denne oppgaven.  

2.2.1 Dokumentenes opprinnelige kontekst 

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, 2008) er et 

offentlig dokument tilgjengelig for alle som ønsker å lese det. Det er kapittel 6 i 

utlendingsloven som er relevant i denne oppgaven. Kapittel 6 inneholder §§ 39 til 53, og 

omhandler oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring. Regelverket for 

familieinnvandring vil være et selvsagt fokus gjennomgående i oppgaven, og er også 

bakgrunnen til de andre dokumentene. 

Norges Offentlige Utredninger (NOU) er bestilt av de ulike departementene, og er laget av en 

politisk nøytral komité. NOU 2004: 20 er skrevet som en del av prosessen med å lage den nye 

utlendingsloven av 2008, og er i stor grad basert på den tidligere utlendingsloven. Jeg mener 

den likevel er relevant, nettopp fordi den tegner et bilde av hva som er ønsket av den nye 

utlendingsloven. Sammen med Odelstingsproposisjon nr.75 (Ot.prp. nr.75) får vi et innblikk i 

hvordan og hvorfor den nye utlendingsloven endrer seg. Dokumentene har til hensikt å bidra 

til informasjon ved endring i lovgivning, men er offentlige for alle som vil ha innsyn. Deres 

politiske vinkling, spesielt ved odelstingsproposisjonen, preger innholdet i stor grad. 

Oppgavens tematikk innebærer et blikk på hvordan det er ønskelig at lovverket håndteres. Det 

har dermed vært relevant å se til hvordan utlendingsforvaltningen, og da spesielt UDI, 

oppfordres til å foreta vurderinger tilknyttet utlendingsloven. Deres arbeidsdokumenter er 

tilgjengelige på udiregelverk.no, vel og merke i et noe begrenset format, og der finner vi 

Instruks om proformaekteskap (GI-01/2010), og Retningslinjer for vurdering av saker i 

forhold til proforma (PN 2011-003). Som nevnt er dette arbeidsdokumenter som skal 

instruere UDIs ansatte for å opprettholde en tilnærmet lik og forutsigbar skjønnsutøving. 

Dokumentene er ikke ment til å være informasjonsskriv for offentligheten, noe jeg mener at 
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preger uttrykksformen i dokumentene, samt hvordan tolkningen bør foregå. Likevel er de 

tilgjengelige på nettsiden, og er sentrale i denne oppgaven.  

Arbeidsdokumentene danner et utgangspunkt for å forstå hvordan utlendingsloven praktiseres 

av utlendingsforvaltningen, men viser ingen konkret saksbehandlingsprosess. For å få 

inntrykk av hvordan rettsanvendelsen foregår i praksis er det hensiktsmessig å se til ulike 

rettsavgjørelser (fra tingrett, lagmannsrett og høyesterett) som blir publisert offentlig på 

lovdata.no. Rettsavgjørelsene varierer med tanke på hvilket område av familieinnvandringen 

de faller inn under. Deres relevans ligger i hvordan de belyser den faktiske rettsanvendelsen 

på feltet for familieinnvandring. Dermed får vi et inntrykk av hvordan sosiale normer også 

kan komme til uttrykk ved rettens vurderinger.  

Rettsavgjørelsene som dokumenter er mer eller mindre sammendrag av den konkrete 

rettssaken, og gir ikke innblikk i den fullstendige vurderingsprosessen. Vesentlige vurderinger 

er derimot presentert i rapportene, og det er spesielt grunnlaget for argumentasjonen som vil 

være avgjørende for å belyse problemstillingen i denne oppgaven. Med utgangspunkt i den 

kvalitative innholdsanalysen fortolker jeg ulike utdrag fra datamaterialet i lys av utdragets 

kontekst. Rettsavgjørelsene som er valgt ut som datagrunnlag for oppgaven er gjennomgått og 

kategorisert for deretter å ha blitt plassert i oppgavens kontekst. De sakene som er valgt ut er 

saker der ulike familieelementer trer frem. Sakene har jeg blant annet funnet ved 

snøballutvalgsmetoden, der rettsavgjørelsene har vært omtalt i andre dokumenter; andre saker 

ble funnet ved å søke etter sentrale begreper i lovdata, deriblant: «proforma», 

«proformaekteskap», «omgåelsesekteskap» og «§ 46».  Jeg har ikke anvendt rettsavgjørelser 

for å skape et bilde av at sosiale normer ligger til grunn for alle vurderinger av familieforhold, 

men for å vise at det i enkelte tilfeller er en del av vurderingsprosessen.  

De ulike rettsavgjørelsene varierer i tidsperspektiv, og dermed også hvilken utlendingslov 

som blir fulgt. Jeg har likevel valgt ut saker som er relevante i henhold til hvordan 

utlendingsloven ser ut i dag, slik at praktiseringen av utlendingsloven ikke fremstår som 

utdatert. Ved valg av rettsavgjørelser har det særlig vært viktig å velge saker som har en 

tilknytning til oppgavens problemstilling ved at de belyser familiemomenter, men som likevel 

ikke blir anvendt utenfor kontekst. En god del av rettsavgjørelsene jeg har sett på er preget av 

flere ulike momenter underveis, og dersom familietilknytningen har hatt en liten rolle i saken 

har saken blitt valgt bort. De rettsavgjørelsene jeg har valgt ut er også preget av flere spørsmål 

enn det som kommer frem av tolkningen, men fortolkningen skaper ikke et annet bilde av 
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saken. Det har vært sentralt å velge ut rettsavgjørelser der jeg ikke står i fare for å ekskludere 

avgjørende informasjon, eller å vektlegge poeng som opprinnelig var irrelevante.  

2.3 Refleksjoner 

2.3.1 Reliabilitet - etterprøvbarhet 

Den mest sentrale refleksjonen for denne oppgaven mener jeg er den om oppgavens 

reliabilitet, eller etterprøvbarhet. I likhet med en diskursanalyse vil en kvalitativ 

innholdsanalyse ha en reliabilitetsutfordring ved at analysen baseres på fortolkning (Bratberg, 

2014: 54) En fortolkning av dokumenter vil alltid være preget av forskeren selv, noe som vil 

legge føringer på dens etterprøvbarhet. For å sikre oppgavens reliabilitet har jeg først og 

fremst lagt stor vekt på å belyse egne valg og begrensninger. Med et godt innblikk i valg 

tilknyttet metode, teori og utvalg av dokumenter danner jeg et grunnlag for etterprøvbarhet.  

Som nevnt tidligere i oppgaven, har jeg flere ganger returnert til datamaterialet, og revurdert 

dets relevans i henhold til tema og egen kompetanse. På den måten har jeg luket ut eventuelle 

mistolkninger eller misforståelser. Dermed vil en annen forsker ha en større mulighet til å ta 

fatt i datamaterialet og gjøre de samme tolkningene, forutsatt at forskeren har en tilsvarende 

kompetanse og vinkling. Ved presentasjonen av funn videre i oppgaven har jeg uthevet ulike 

begrep og utsagn som har vært sentrale for fortolkningen av dokumentet. Dette er gjort for at 

leseren skal forstå den tankeprosess som ligger bak mine fortolkninger, og er dermed et ledd i 

sikringen av funnenes reliabilitet. I tillegg til dette har jeg vist til at jeg anvender teorier 

knyttet til sosiale normer som en bakgrunn for å fortolke og analysere datamaterialet.  

Øyvind Bratberg poengterer at en oppgaves reliabilitet henger sammen med hvilke 

dokumenter som er valgt, fordi dokumentene også påvirker hvilke slutninger det er mulig å 

gjøre (2014: 54-56). Ettersom utgangspunktet mitt er å se hvordan samfunnsfaktorer kan 

prege retten, fremstår det som mest relevant for meg å anvende dokumenter knyttet til 

rettsinstitusjonen. Jeg har samtidig vært svært bevisst på at dokumentene skal representere 

ulike områder av institusjonen, slik at jeg både får et innblikk i anvendelse så vel som 

tiltenkte hensikter med regelverket, for å ivareta et utgangspunkt om et eksternt perspektiv på 

retten. 
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For en fullstendig reliabilitet må et forskningsprosjekt kunne reproduseres av andre forskere 

(Kvale og Brinkmann, 2009, Halvorsen, 2008). Halvorsen anbefaler at andre forskere får 

muligheten til å teste etterprøvbarheten for å sikre reliabiliteten, noe som ikke har blitt gjort i 

denne oppgaven. Jeg har heller lagt vekt på å vise valgene jeg har gjort, noe jeg mener skaper 

det mest sentrale grunnlaget for reliabiliteten i min oppgave. Samtidig mener jeg Kvale og 

Brinkmann har et svært viktig poeng når de sier at fokuset på reliabilitet ikke skal overskygge 

kreativ tenkning og variasjon (2009: 250). 

2.3.2 Validitet 

Gir metoden svar på det en ønsker svar på? Er forskningen gyldig? Validitet er et viktig 

kriterium ved all forskning, uansett metodisk valg. «Validitet i samfunnsvitenskapene dreier 

seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke» (Kvale og 

Brinkmann, 2009: 250). Kvale og Brinkmann mener validitet er svært relevant ved kvalitative 

metoder, og ønsker at forskeren skal være klar over den helhetlige validiteten. Validiteten 

preger metoden, men er også relevant gjennomgående i forskningsprosessen (2009: 253-254). 

Forfatterne viser videre til at valideringen starter allerede ved tematiseringen av oppgaven 

(ibid.).  

Slik jeg nevnte innledningsvis ved dette kapittelet, har jeg brukt mye tid på å reflektere rundt 

valg av metode. Jeg lot tema avgjøre metode, heller enn å låse meg til den metoden jeg i 

utgangspunktet antok at ville være mest fruktbar for en avhandling. Dette mener jeg viser at 

metoden er egnet til å undersøke temaet. I tillegg til dette anvender jeg teorier på feltet for 

sosiale normer som bakgrunn for hvordan jeg fortolker datamaterialet, noe jeg mener gir 

metoden gyldighet innenfor problemstilling og tema. Grønmo peker på betydningen av en 

kompetansevaliditet der forskerens kompetanse innen tema og metode er sentral for hvorvidt 

validiteten er ivaretatt (2004: 234-235). Slik jeg har nevnt i dette kapittelet har egen 

kompetanse innen fagfeltet økt i takt med prosessen, og min bevissthet rundt egen 

kompetanse har preget min tolkning og mine vurderinger underveis.  

Knut Halvorsen (2008) anser ikke begrepene validitet og reliabilitet som gode innen kvalitativ 

forskning, og er mer egnet for å diskutere kvantitative data og fremgangsmåter. For å sikre 

validitet ved bruk av tekster sier Halvorsen at det er viktig «[…]å være saklig og pålitelig i sin 

bruk av metodene for datainnsamling og analyse av dataene» (2008: 72). I dette tilfellet er det 

mulig å gå tilbake til tekstene som er analysert for å se konteksten funnene er trukket ut fra. 
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Dette er gjort for å validere at dataene som er presentert er i samsvar med den konteksten 

dataene er hentet fra, selv etter å ha blitt plassert i ny kontekst.  

2.3.3 Generaliserbarhet - overførbarhet 

Samtidig som det er ønskelig å opprettholde reliabilitet og validitet i forskning, er 

generaliserbarhet også noe mange streber etter. Generaliserbarhet brukes for å vurdere om en 

forskning gir resultater som kan anvendes i liknende situasjoner. En kan argumentere for at 

begrepet overførbarhet gir et bedre bilde av det som er ønsket av studien (Halvorsen, 

2008:72).  

Kvale og Brinkmann viser til at overførbarhet ved kvalitative studier kan være vanskelig å 

diskutere, ofte fordi utvalget av analyseobjekter er begrenset (2009). Dette mener jeg er et 

sentralt poeng i denne oppgaven. Denne oppgaven danner ikke en bakgrunn for og videre anta 

at alle rettsområder er preget av sosiale normer i like stor grad, men jeg mener likevel at det 

overordnede temaet er overførbart. Jeg støtter meg til Kvale og Brinkmanns fremstilling av en 

«analytisk generalisering» som viser til «[…] i hvilken grad funnene fra en studie kan brukes 

som en rettledning for hva som kan komme til å skje i en annen situasjon» (2009: 266). Jeg 

mener min studie har en generaliserbarhet, eller overførbarhet, i form av at den viser den 

sosiale innvirkningen på retten. I henhold til tidligere forskning, som ikke har hatt et like stort 

fokus denne innvirkningen ved familieinnvandring, mener jeg overførbarheten er overholdt.  

2.3.4 Etiske refleksjoner 

Den mest sentrale etiske konflikten som kan prege oppgaven er min egen holdning til 

forskningstema. Familieinnvandring berører ikke bare spenningsfeltet mellom samfunn og 

rett, men spesielt politikk. Til tross for at en ønsker å gå inn i en forskningsrolle der en selv 

opplever seg som nøytral, vil muligheten for å farge slutningene alltid være der. I tillegg til å 

være et politisk felt kan familieinnvandring også anses som et felt som berører flere 

verdioppfatninger i samfunnet. Selv om jeg holder meg nøytral i henhold til de politiske 

meninger og verdier jeg selv har til familieinnvandring, vil det likevel prege utvalg av 

datamateriale og fortolkningen.  

Jeg har selv et forhold til familieinnvandring da min nærmeste familie har gjennomgått en slik 

prosess. Det er derfor tenkelig at mine oppfatninger og min kompetanse er preget av mine 
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personlige erfaringer. Det skal likevel nevnes at denne prosessen har vært lite diskutert i min 

familie, og jeg har derfor ikke tilegnet meg noen kunnskap om helheten av feltet tidligere. 

Kjennskapen til nyansene ved familieinnvandring har jeg ervervet gjennom nyheter og 

tidligere forskning, og det er også på bakgrunn av dette at jeg har valgt temaet for denne 

oppgaven.  

Når de gjelder større etiske problemer mener jeg at min oppgave og min metodiske 

tilnærming ikke rører ved slike. Utgangspunktet tar jeg på bakgrunn av de forskningsetiske 

retningslinjene fremsatt av Den Nasjonale Forskningsetiske Komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH, 2006). Familieinnvandring er i seg selv et sensitivt område for de som 

søker, men valget om å gjøre en dokumentanalyse gjør at jeg ikke berører særlige etiske 

dilemmaer. Dokumentene som er valgt ut er alle offentliggjorte dokumenter som 

allmennheten har tilgang til gjennom rettslige instansers databaser på internett. 

Rettsavgjørelser som er valgt ut er åpne for offentligheten, og sensitive opplysninger er 

allerede sensurert.   



21 

 

3 Familieinnvandring 

Dette kapittelet vil gi en kort innføring i utlendingsloven, familieinnvandring og enkelte 

omstridte temaer ved regelverket.  Kapittelet vil i tillegg gi innsyn i en rekke begreper 

vedrørende familieinnvandring som vil være sentrale å ha en oversikt over før videre lesning. 

Det er ønskelig at kapittelet vil gi leseren den nødvendige bakgrunnskunnskapen før 

presentasjonen av teori og analyser av datamaterialet. 

3.1 Utlendingsloven 

Norges innvandringshistorie går langt tilbake i tid, men innvandringsreguleringen har ikke 

alltid vært like omfattende. Det var få restriksjoner på innvandringen i Norge før 1900-tallet, 

til tross for en kort periode med passtvang på1800-tallet (Øyen, 2013: 25). Med voldsomme 

uroligheter i Europa første halvdel av 1900-tallet ble det strengere kontroll av bevegelighet 

mellom grensene, også her i Norge. I 1917 ble det innført passtvang for utlendinger, og i 1927 

fikk vi det som regnes som Norges første utlendingslov: fremmedloven. Deretter fulgte en ny 

fremmedlov i 1956, som senere ble erstattet av utlendingsloven i 1988. Utlendingsloven slik 

vi nå kjenner den er fra 2008, men trådte først i kraft i 2010 (ibid.). 

3.1.1 Internasjonale forpliktelser 

«Det prinsipielle utgangspunktet i folkeretten er at enhver stat har rett til å bestemme hvilke 

utlendinger som skal få opphold på deres territorium» (Øyen, 2013: 24). Til tross for at Norge 

selv avgjør hvem som får adgang til sitt territorium er Norge involvert i flere internasjonale 

avtaler som må harmoniseres med lovverket. Deriblant finner vi konvensjoner som skal sikre 

det enkelte menneskets rettssikkerhet internasjonalt. Ved tvil kan internasjonale domstoler ta 

for seg hvorvidt de mener Norge overholder de internasjonale konvensjonene i enkeltsaker, 

men generelt anvendes ikke konvensjonene som hovedargument for å få innvilget 

familieinnvandring. Konvensjonene gir ingen umiddelbar rett til familieinnvandring (Bø, 

2004: 18), men de er likevel viktige å anerkjenne dersom en ønsker å forstå kompleksiteten 

rundt regelverket.  

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 sier at enhver har rett til respekt 

for sitt familieliv, og Norge er forpliktet til denne artikkelen. Det er den europeiske 
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menneskerettsdomstolen (EMD) som er ansvarlige for å se til at EMK overholdes i de land 

som er tilknyttet denne. En rett til respekt for familieliv innebærer ikke en rett til innvandring. 

Familielivet er ikke i tolking av denne artikkelen begrenset til et land, og familielivet kan 

utøves utenfor landet en av partene oppholder seg i. FNs Barnekonvensjon (BK) er i likhet 

med EMK en internasjonal konvensjon som Norge plikter å følge. Deriblant forteller BK 

artikkel 10 at søknader om familiegjenforening, der barn er involvert, må behandles positivt, 

humant og raskt. Artikkel 9 sier at barn ikke skal skilles fra foreldrene. Dette kan kun skje 

dersom myndigheter anser det som nødvendig for barnets beste. Barnets beste er konkretisert i 

artikkel 3 som viser til at barnets beste i blant annet familieinnvandringssaker skal være et av 

de grunnleggende hensyn (Furuseth, 2013: 124). 

Både argumentene om barnets beste og om respekten for familieliv er hyppig anvendt i 

medier og offentlige debatter for å argumentere for en rett til familieinnvandring. Likevel 

anerkjennes de ikke som gyldige argumenter for å godkjenne alle søknader, og det er sjelden 

de internasjonale konvensjonene blir tatt opp i enkeltsaker; dette fordi de allerede er 

harmonisert med det norske lovverket. Underveis i oppgaven blir det viet liten 

oppmerksomhet til konvensjonene, men jeg mener likevel det er viktig å forstå at det norske 

regelverket for familieinnvandring ikke står uberørt av internasjonale forpliktelser.  

3.2 Kort om familieinnvandring 

Familieinnvandring er regulert etter kapittel 6 i Lov om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her (heretter: utlendingsloven). «Det store antallet saker og den store velferdsmessige 

betydningen disse sakene har for de berørte, innebærer at det er svært viktig for mange 

mennesker i Norge hvordan reglene om familieinnvandring blir utformet og praktisert» 

(Furuseth, 2013: 119). Den nye utlendingsloven av 2008, som er den som vil være i fokus 

gjennom avhandlingen, er et omfattende lovverk som tar for seg de ulike familieforholdene 

som kan lede til en innvilget gjenforening eller etablering. Søkere fra land innenfor EØS-

avtalen er unntatt bestemmelsene i utlendingsloven. Dette innebærer at det er søkere fra land 

utenfor EØS (heretter: tredjeland) som er regulert av utlendingsloven, og det er denne 

søkergruppen som er av interesse i oppgaven.  

Begrepet familieinnvandring brukes som en samlebetegnelse på migrasjon motivert og basert 

på det på å gjenforene eller etablere en familie på tvers av landegrenser. Begrepet 
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familiegjenforening har tidligere vært brukt synonymt med familieinnvandring, men de 

seneste årene har det vært et skille mellom det å søke en familieetablering og en 

familiegjenforening i norsk lovverk. Kort fortalt omhandler skillet familiens historikk: dersom 

det allerede har eksistert et familieliv mellom partene som søker om familieinnvandring går 

partene inn under kategoriene for familiegjenforening. Dersom partene ikke er gift eller 

tidligere samboere, og samlivet starter etter en eventuell oppholdstillatelse gjennom 

familieinnvandring, er søknaden om en familieetablering. Det er noen detaljer i lovverket som 

skiller vilkårene for de to ulike formene, men i all hovedsak går de gjennom veldig like 

prosesser (Furuseth, 2013: 120). Videre i avhandlingen vil samlebegrepet familieinnvandring 

brukes, med unntak av områder der det er nødvendig å skille mellom de to formene. Partene 

som søker familieinnvandring, uavhengig av om det er en etablering eller gjenforening, blir i 

saksprosessen referert til som søker og referanseperson. Søker er den som ønsker seg til 

Norge, og referansepersonen er den det søkes etablering eller gjenforening til, og som allerede 

har opphold i Norge (jf. utlendingsloven § 39).  

Familieinnvandring er et viktig tema i Norge fordi innvandring på bakgrunn av familieliv er 

en av de største innvandringskanalene til landet. For det meste er det ektefeller og 

mindreårige barn som ankommer, men det er også andre familiære forhold som faller inn 

under denne kategorien (Furuseth, 2013: 120). Oppgaven vil fokusere på ulike familiære 

forhold, og dermed gi et innblikk i hvor komplekst lovverket er. 

3.2.1 Utlendingsforvaltningen 

Gjennomgående i oppgaven vil betegnelsen utlendingsforvaltningen anvendes, noe som er en 

samlebetegnelse på de som har ansvar for utlendingsfeltet. I denne betegnelsen inngår blant 

annet Stortinget som vedtar lover, Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for 

asyl- og innvandringspolitikken, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), 

Landinfo og Politiets Utlendingsenhet (PU) (Øyen, 2013: 28-9). Det er UDI som har ansvaret 

for behandlingen av søknader for familieinnvandring. Dette gjøres på bakgrunn av innsendte 

søknader sammen med intervjuer som utføres av norsk politi eller ambassadepersonell der 

søknaden er innsendt. Ved et eventuelt avslag på søknaden har søkerne mulighet til å klage. 

Da sendes klagen videre til UNE som tar for seg saken på nytt, og som gir et endelig vedtak.  
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3.2.2 Søknadsprosessen 

For å sende inn en søknad om familieinnvandring foreligger det en omfattende søkeprosess, 

som vil bli belyst i korte trekk. Søknaden om familieinnvandring må leveres av søker, og 

skjer blant annet gjennom en norsk utenriksstasjon. Dette fordi oppholdstillatelse må 

«[…]være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 6 femte og sjuende ledd, jf. 

utlendingsforskriften § 10 første ledd» (NOU 2004: 20: 207). I noen tilfeller har søkeren 

allerede en midlertidig oppholdstillatelse eller visum som gir søkeren en rett til å levere 

søknaden til politiet i Norge (ibid.). Når søknadsdokumentene er levert vil de bli overført til 

Utlendingsdirektoratet (UDI) som er saksbehandler ved opphold gjennom familieinnvandring. 

Hvilke dokumenter som skal sendes inn avhenger av blant annet søkerens hjemland, 

referansepersonens tilknytning til Norge, hvilken familierelasjon partene har, o.l. 

Saksbehandlingstiden kan være omfattende, og er avhengig av omfanget av hvor mange som 

søker oppholdstillatelse på tidspunktet.  

Det vil ta flere måneder før et vedtak blir fattet hos UDI. I noen tilfeller vil det være aktuelt 

for utlendingsforvaltningen å intervjue søker og/eller referanseperson, noe som vil øke 

behandlingstiden. Når et vedtak er fattet kan, som nevnt tidligere, vedtaket klages inn til 

UNE. UNE tar da for seg UDIs vedtak på nytt, og gir et nytt vedtak til søker. Dersom søker 

ikke opplever at saken er behandlet riktig, kan søkeren ta saken inn for en domstol. I denne 

oppgaven vil vedtak som er klaget inn til domstolene være en del av datamaterialet.  

Ved den nye utlendingsloven endret departementet termen bosettingstillatelse til permanent 

oppholdstillatelse. Denne tillatelsen kan gis når utlendingen har hatt lovlig opphold i landet i 

tre år (botidskrav), og har oppfylt vilkårene som følger av oppholdsgrunnlaget. Med den 

permanente oppholdstillatelsen kan utlendingen oppholde seg i Norge på ubestemt tid, og 

vilkårene for familieinnvandring faller dermed bort (Ot.prp. Nr.75: 243-249).  

3.3 Omstridte temaer ved familieinnvandring 

3.3.1 Underhold 

For å unngå at søkeren som kommer til Norge umiddelbart må søke om sosialhjelp fra 

velferdsstaten, må referansepersonen oppfylle et underholdskrav. Dette underholdskravet skal 

vise at referansepersonen har midler til å forsørge både seg selv og søkeren ved ankomst og i 
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en tid fremover (Vevstad, 2010: 387). Referansepersonen kan ikke opptjene underholdskravet 

gjennom trygdeordninger selv, og kravet oppleves slik som et arbeidsintegrerende påskudd 

for både søker og referanseperson. Underholdskravet er satt til et visst lønnsnivå som 

reguleres i henhold til endringer i samfunnet (Furuseth, 2013: 155-161).  

Underholdskravet er argumentert for å være et integrerende tiltak, men hvorvidt tiltaket lever 

til forventningene er omdiskutert. Følgene av underholdskravet er at referanseperson må vise 

til at årlig inntekt allerede er sikret, at det ikke er nok til å vise til forventet inntekt for 

fremtiden. Dermed må saksbehandlingen vente til referansepersonen faktisk har tjent inn 

underholdet. Usikkerheten dette kravet bidrar med kan ifølge enkelte være et hinder for en 

positiv integreringsprosess med et yrkesaktivt liv på eget initiativ. Det er også et sentralt 

poeng i denne debatten at underholdskravet tar tid å oppfylle, og i denne tidsperioden må 

familiemedlemmer leve atskilt, noe som trolig er et hinder for referansepersonens mentale 

tilstand og egen opplevelse av integrering (NOU 2011: 7: 77). Fordi underholdskravet 

oppfordrer til en økonomisk selvstendighet, samtidig som at kravet tar tid å oppfylle, er det 

også ansett som et tiltak mot tvangsekteskap (Eggebø, 2010).  

3.3.2 Tvangsekteskap  

Tvangsekteskap er oppfattet som et fenomen tilhørende samfunn utenfor den vestlige verden. 

Gjennom familieetablering med søkere fra tredjeland har det vist seg at familieinnvandring til 

Norge er en arena for tvangsekteskap, noe som har påvirket politikk og regelverk ved 

familieinnvandring. Et tvangsekteskap forekommer når en eller begge parter ufrivillig inngår 

et ekteskap, ofte under press fra utenforstående. Av norsk lov er et ekteskap kun gyldig når 

det er frivillig inngått av begge parter (Ekteskapsloven, 1991, § 1 b). 

Tvangsekteskap knyttes ofte til arrangerte ekteskap. Forskjellen ligger derimot i at det ved 

arrangerte ekteskap blir foreslått en partner, ved tvangsekteskap vil ikke den involverte ha en 

mulighet til å motsette seg ekteskapet. Problematikken ved tvangsekteskap er at det er 

vanskelig å ha en god oversikt over det tallmessige omfanget (NOU 2004: 20: 244). Når en 

dermed ikke kjenner til forekomsten av tilfellene, vil det være vanskelig for myndighetene å 

reagere på rett måte. Tiltak som blir foreslått politisk og juridisk står derfor i fare for å møte 

kritikk basert på at tiltakene kan bli unødvendig restriktive for enkelte søkergrupper.  
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Et foreslått tiltak for å motvirke tvangsekteskap er en forhøyet aldersgrense for søknad om 

familieetablering. Ideen bak aldersgrensen er at hvis unge nordmenn er nødt til å vente før de 

kan gifte seg for å få sin partner til Norge, vil de starte i arbeid eller i studier. Dersom 

personen dermed setter i gang sitt eget voksne liv, vil personen være mindre påvirkelig fra 

foreldre og andre slektninger til å inngå i et tvangsekteskap når de er over den gitte 

aldersgrensen. Det ble først foreslått en aldersgrense på 21 år i forbindelse med den nye 

utlendingsloven, noe som ikke ble vedtatt da departementet konkluderte med at en 

aldergrense ikke ville være et hensiktsmessig tiltak mot tvangsekteskap (ot.prp. nr.75.: 203). I 

2014 ble det lagt frem et nytt forslag for å innføre aldersgrense, denne gangen på 24 år. 

«Tanken bak 24-årskravet er at eldre parter, både som følge av personlig modenhet og som 

følge av en mer selvstendig posisjon i familien, har større mulighet til å motsette seg press fra 

familien når det gjelder avgjørende livsvalg» (Regjeringen, 2014). Høringen viser til 

problematikken angående den manglende kunnskapen rundt hvor mange som er berørt av 

tvangsekteskap (og derav hvorvidt tiltaket vil ha noen tiltenkt effekt), samt at innskrenkingen 

vil berøre frivillige ekteskap. Justis- og Beredskapsdepartementet anser likevel at et 24-års 

krav vil være hensiktsmessig.  
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4 Teoretisk utgangspunkt 

Videre følger en oversikt over teoretiske utgangspunkt oppgaven vil være basert på. 

Oppgaven vil ikke være låst til ett teoretisk perspektiv, men anvende ulike teoretiske 

utgangspunkt som verktøy i analyse- og drøftingsprosessen. Underveis i oppgaven vil det 

komme frem flere teoretiske vinklinger for å tydeliggjøre standpunkt, men det er de følgende 

teoriene jeg har lagt en hovedvekt på.  

4.1 Samfunnet 

Jeg vil i denne delen av kapittelet presentere ulike teorier vedrørende de uformelle føringene 

som eksisterer i samfunnet: sosiale normer. Teoriene vil, slik nevnt i kapittel 2 om metode, 

være verktøy for hvordan sosiale normer blir tolket og gjenkjent videre i oppgaven. Håkan 

Hydén viser til at de sosiale normene ikke alltid er synlige i samfunnet: «[…] normer många 

gånger är dolda eller vilar på dolda premisser som till dels uttrycks som rena påståenden men 

med en innboende förväntning om att följas av ett visst handlande» (2002a: 99). En kan 

dermed ikke forvente å finne de sosiale normene eksplisitt, og det vil være hensiktsmessig 

med et teoretisk grunnlag for forståelsen av hva sosiale normer er, og hvordan de kan komme 

til uttrykk.   

4.1.1 Normer og samfunn – en begrepsavklaring 

I tillegg til at rettslige regler legger føringer for de juridiske rammene mennesker lever innen, 

er samfunnets regler avgjørende for de valgene vi tar.  En norm er en «[…] regel eller 

forskrift om hvordan noen bør handle» (Korsnes et al. 1997: 219). Den regelen som er av 

interesse her er ikke nedskrevet eller rettslig regulert, men eksisterer uformelt i samfunnet og 

mellom mennesker. Begrepet samfunn anvendes i denne konteksten som det norske 

samfunnet i sin helhet, altså den norske befolkningen som en gruppe. Kort fortalt kan 

samfunn forstås som en gruppe individer med felles tradisjon og verdisett. Samfunnet er noe 

varig som ikke er avhengig av de enkelte individene for å reproduseres over tid (Korsnes et 

al., 1997: 270).  

Normer generelt eksisterer mellom system og aktør og er meningsbærende leveregler som 

opprettholder grenser for hvem som tilhører og ikke tilhører et sosialt system. I tillegg bidrar 
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normene til å opprettholde den kulturelle verden ved å markere hva som er ønsket og uønsket 

oppførsel gjennom sanksjoner (Hydén, 2002a: 98-99). Vilhelm Aubert er blant de som tilfører 

sosiologien et skille mellom normer og verdier: «Verdien peker ut målet, normene angir 

midlene» (Aubert, 1981: 17). Videre sier han derimot at dette skillet ikke alltid er like lett å få 

grep om, da verdier og normer kan opptre forskjellig i forskjellige situasjoner. Det er ikke 

nødvendig for denne oppgaven å skille normer og verdier fra hverandre helt konkret, men det 

er viktig å vite at de komplimenterer hverandre, uten å være synonymer.  

4.1.2 Perspektiver på sosiale normer 

Normer kan kategoriseres på mange forskjellige måter, men i denne oppgaven vil det være de 

sosiale normene som er av betydning. Korsnes et al. (1997) forklarer at sosiale normer skiller 

seg fra andre normer ved at de verken er resultatorienterte eller rasjonelle for menneskene 

som viderefører dem. Videre sier de at et brudd med en sosial norm kan lede til tap av sosial 

anseelse (1997: 219). Samfunnsvitenskapelig litteratur tar gjerne for seg sosiale normer for å 

si noe om hvordan mennesker lever i en samhandling med andre aktører, og opptrer ut fra et 

sosialt handlingsmønster som ikke kan forklares ut fra individets rasjonelle handlinger. 

Sosiale normer kan tolkes og defineres på ulike måter, og videre følger noen teoretiske 

perspektiver som vil være sentrale i denne oppgaven.  

«Når forventningene til en aktør i en bestemt posisjon melder seg med en viss ensartethet og 

stabilitet, foreligger det en sosial norm» (Aubert, 1981: 18). Vilhelm Aubert knytter 

begrepene forventning og sosial norm sterkt sammen. Forventningene, som heller ikke er noe 

håndfast, kan uttrykkes på ulike måter skriver Aubert videre. I noen tilfeller er forventningene 

uttrykt i forkant av en handling, i andre tilfeller vil ikke forventningen komme til uttrykk før 

etter at handlingen er gjort. En forventning kan uttrykkes i ettertid som en form for sanksjon 

eller straff (ibid.). Denne forståelsen av sosiale normer som et sett med forventninger er svært 

relevant for hvordan jeg fortolker hvorvidt retten anvender sosiale normer ved sine 

vurderinger.  

Jon Elster har sentrert mye av sitt arbeid rundt sosiale normer som en del av en 

samfunnsforståelse. Ifølge Elster må en norm være delt for at en skal kunne kalle den for en 

sosial norm (1989: 113). Normen er ikke privat, en egen forventning til egen sosial oppførsel, 

men den er skapt av forventninger fra flere aktører som deler normen. Videre er Elster opptatt 

av å skille mellom en sosial norm og en rasjonell handling (ibid.). En sosial norm kan legge 
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føringer for hvordan mennesker opptrer og dermed kan det gi visse resultater. Likevel er ikke 

den sosiale normen resultatorientert slik en rasjonell handling er. Menneskene etterfølger en 

sosial norm fordi normen er internalisert, den virker naturlig å følge (Elster, 1989: 119). En 

rasjonell handling velges i større grad, og har et konkret mål for øyet.  

Elster mener at samfunnet følger flere ulike sosiale normer. Enkelte sosiale normer vil være 

mer like handlingsnormer, og et brudd på en norm kan ha konsekvenser for andre enn aktøren 

selv. Andre sosiale normer har færre kollektive konsekvenser: «Some norms are a bit like 

conventions, except that it is not clear that any ulterior purpose is being served. Norms of 

dress, rules of etiquette and dietary fall in this category» (Elster, 1989: 113). De sosiale 

normene han tar opp her har ingen direkte konsekvens for det større fellesskapet dersom de 

brytes, men det løper likevel en risiko for tap av anseelse dersom en bryter med normen. «[…] 

norms do not need external sanctions to be effective. When norms are internalized, they are 

followed even when violation would be unobserved and not exposed to sanctions. Shame or 

anticipation of it is a sufficient internal sanction» (Elster, 1989: 119). Slik Aubert fortalte over 

kan forventningene til en handling komme til uttrykk i det handlingen allerede er gjort, noe 

som kan tolkes som i form av en straff på et normbrudd. Her viser Elster at et brudd på en 

sosial norm ikke bare kan lede til en ekstern straff, men også en intern straff.  

Göran Therborn er, i likhet med Elster og Aubert, interessert i sosiale normer som 

forventninger. Therborn mener normer har tre budskap: normer angir hva noe er, hvordan en 

befolkning ser ut, og hvordan aktører bør handle (1993: 3). Samfunnet blir for de deltakende 

menneskene sosialt forutsigbart gjennom de tre budskapene. De sosiale normene skaper en 

sannhetsverden: «Det som inte svarar mot normens definition är inte äkta, det är falskt […] 

Den som inte handlar efter gällande norm, handlar oriktigt eller orätt» (ibid.).     

Et siste sentralt perspektiv på hva sosiale normer er, er Karl-Dieter Opps tolkning av 

«oughtness definition» som han har fra George C. Homans: «A norm is a statement 

specifying how a person is, or persons of a particular sort are, expected to behave in given 

circumstances – expected, in the first instance, by the person that utters the norm. What I 

expect of you is what you ought to do» (George C. Homans, 1974: 96, referert i Opp, 2001: 

102, Opps utheving). Opp argumenterer for at Homans definisjon for normer er gjeldende i de 

situasjoner der normene er delt, altså for sosiale normer (2001: 102-103). I likhet med de 

foregående perspektivene er også Homans definisjon basert på sosiale normer som en form 

for forventning. «At any rate, in explaining norms it is important to show that there is not only 
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a regular behavior or a positive attitude towards the behavior but that there is oughtness» 

(Opp, 2001: 121). Forventninger som stilles i samfunnet til normmottakerne er ikke 

prediksjoner om ønskede utfall, men de er krav 

For å sammenfatte vil denne oppgaven ta et utgangspunkt i at sosiale normer er normer som 

er delt mellom en gruppe mennesker. Samtidig er de sosiale normene internalisert, noe som 

vil si at aktøren handler på bakgrunn av normen fordi den fremstår som naturlig, og et brudd 

vil gi en indre skam i tillegg til en offentlig sanksjon. De opptrer som sannhetsskapende for 

menneskene som deler normen. Normene uttrykkes av en normsender, og til en normmottaker 

i en gitt situasjon. De sosiale normene fremstår som forventninger til en viss måte å handle på, 

men som Opp spesifiserte er ikke forventningene ønsker, men krav. Et brudd på en sosial 

norm kan ha kollektive konsekvenser, eller konsekvenser i form av skam for aktøren.  

4.1.3 Den sosiale norm i retten 

Som professor i rettssosiologi er Håkan Hydén opptatt av hvordan noen sosiale normer 

rettsliggjøres, og hvordan retten og samfunnet kan forstås gjennom normene. For han er det 

alltid først normer som avgjør handlinger. Rettsreglene oppstår, ved en eventuell konflikt, ut 

fra de sosiale normene (2002a: 269). Når en norm får status som en rettsregel tillegges det 

større tyngde til normen, den føyes inn i et rettssystem, og blir en del av en større helhet 

(2002a: 160). Normene som blir til regler endrer status, men kan også endre innhold og 

betydning fordi de nå er en del av det formaliserte rettssystemet. Det er den juridiske 

profesjon som avgjør hvordan normens rettslige kontekst ser ut, og i hvilken sammenheng 

normen skal praktiseres. Basert på Hydéns perspektiv vil en da forvente at normer 

rettsliggjøres på rettens premisser (ibid.).  

Hydén mener at sosiale handlingsnormer i en rettslig kontekst blir reguleringer som 

omhandler grenser og forbud. Retten spiller en reproduktiv rolle av det sosiale systemet, til 

tross for at den opprinnelige normen endrer innhold. De normene som er sentrale i 

opprettholdelsen av et handlingssystem i samfunnet, er gjerne de normene som blir opphøyet 

til rettsregler (Hydén, 2002a: 166). Hydéns hovedpoeng er at ingen rettsregler oppstår i et 

sosialt vakuum (2008: 18), og denne tankegangen er et utmerket utgangspunkt for forskning 

på det dynamiske spillet mellom rett og andre samfunnsinstitusjoner.  
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Hydéns fremstilling av sosiale normer i retten vil være sentral, men det er viktig å merke seg 

at hans oppfatninger trolig bygger på et strafferettslig utgangspunkt. Jeg vil derimot anvende 

hans forståelse av hvordan normer endrer egenskaper og roller på den rettslige arena, på tross 

av at normene i denne oppgaven ikke nødvendigvis er opphøyet til konkrete rettsregler. Her 

ligger det en mulighet for å diskutere samfunn og rett og hvilken innvirkning de to 

institusjonene har på hverandre, noe som er svært relevant i henhold til oppgavens 

problemstilling.  

4.2 Familien 

Det vil være relevant for videre lesing å ha en bakgrunn innen de sosiologiske perspektivene 

på familie, endringene i familien i vestlige land og individualiseringsprosesser. Dette vil 

styrke forståelsen av vinklingen denne oppgaven har. Bakgrunnen for at det er viktig med et 

sosiologisk blikk på disse områdene kommer av at det er hensiktsmessig å se på 

familieinstitusjonen som en dynamisk institusjon, og ikke som en låst enhet. En slik forståelse 

av familieinstitusjonen vil gi et godt utgangspunkt for å gjenkjenne et eventuelt samspill 

mellom samfunn og rett. Teorier om familieinstitusjonen og dens endringer vil også være 

relevant i henhold til en drøfting av hvordan sosiale normer preger en forståelse av hva en 

familie er og hvordan et familieliv burde gjøres.  

4.2.1 Hva er en familie? 

Sosiologien omfavner ofte temaer som tar for seg det naturlige og nesten selvfølgelige i det 

sosiale liv, slik som familien. Familien er noe veldig personlig for de aller fleste, gjerne fordi 

familien kan være et uttrykk for opphav, identitet, og tilhørighet. De aller fleste har et forhold 

til familie, men til tross for dette er familie et fenomen som er svært vanskelig å definere. 

Familien har en stor plass i sosiologisk forskning, der familien ofte er forstått som en 

institusjon. Det vil si at familien er en samfunnsordning som er i samhandling med andre 

ordninger (økonomi, politikk, rettsvesen osv.), og forklarende for hvordan mennesker lever, 

endres og grupperer seg (Korsnes et al., 1997: 130-131).  

David Cheal gir en generell definisjon av familien ved å si at det er «[…] any group which 

consists of people in intimate relationships which are believed to endure over time and across 

generations» (Cheal 1988, referert i Cheal 2002: 4). Familien kan i vid forstand forstås som 
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en gruppe mennesker som føler en grad av tilhørighet med hverandre, enten av slektskap eller 

av andre årsaker. Cheal viser og at familien kan forstås gjennom å identifisere hvem som er 

familiemedlemmene (2002: 2-3). Grensen for medlemskap i en familie viser at hvem som er i 

familie, ofte forteller oss hva som er en familie. Innen sosiologien kan familien også forstås ut 

fra de funksjonene familien har, og ikke minst de forventningene som eksisterer i samfunnet 

til hvilke funksjoner en familie skal oppfylle. «Functional definitions of families focus on 

what people do together, and especially on what they do to support each other» (Cheal, 2002: 

7). Samfunnets forventninger til familielivets funksjoner kan for eksempel handle om det å få 

og oppdra barn, valg av partner, og omsorg for eldre. I ulike samfunn vil det være ulike 

normer for hvilke funksjoner familien skal oppfylle. Familien som definert av både 

medlemmer og funksjoner vil være sentrale for å forstå hvordan retten forstår familien senere 

i oppgaven.  

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen forteller om hvordan familien kan ses som en 

sosial gruppering og som sier noe om en persons tilhørighet (2003: 116). Videre skiller 

Hylland Eriksen mellom slektskap og familie, der det førstnevnte forteller om 

avstamningsgruppen, og det siste om husholdet. Familien forstått som husholdet er noe 

Hylland Eriksen mener tilhører det vestlige samfunn i dag, og han forklarer det kort ved å si at 

det er «[…] de som lever under samme tak og vanligvis spiser dagens hovedmåltid sammen» 

(2003: 126). Denne beskrivelsen er relatert til kjernefamilien, bestående av en mann, en 

kvinne og deres felles barn i et felles hushold. Fordi denne familieformen er tilknyttet det 

vestlige samfunn, går det frem at familien er en kontekstuelt betinget gruppering. Familier 

defineres dermed forskjellig mellom og innad i kulturer og samfunn. På lik linje med familien 

er ekteskapet også et kontekstuelt fenomen, og Hylland Eriksen forklarer at ekteskapet ikke er 

en «[…] krysskulturelt gyldig kategori» (2003: 130). Et ekteskap er i norsk kontekst en 

juridisk kontrakt inngått mellom to parter, men ekteskapskontrakten er verken universell i 

juridisk eller sosial forstand.  

Fordi familien forstås som en institusjon vil familien være preget av endringer som skjer i 

andre samfunnsinstitusjoner. Eksempelvis har økt sekularisering åpnet for at samboerskapet 

har en tilnærmet lik rolle som ekteskapet (Cheal, 2002: 6). I tråd med slike endringer har det 

blitt en større aksept for likekjønnet samliv og ekteskap (ibid.). Elisabeth Beck-Gernsheim 

anser siste halvdel av 1900-tallet som en forvirrende tid for familieinstitusjonen på grunn av 

store samfunnsendringer (2002). Noen tradisjonelle familienormer er bevart og nye former for 
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familieliv har oppstått. Store endringer, slik som familieinstitusjonen i vesten har opplevd, 

bidrar til vanskene med å sette grensen for hva et familieliv er. Blant annet viser Beck-

Gernsheim til at høyere skilsmissetall gjenspeiler endringer i holdninger og verdier i 

samfunnet (2002: 22-12, 16-41). Ekteskapet er da ikke lenger et uttrykk på evig samliv, men 

fremstår heller som midlertidig. Dette vil ikke si at den tradisjonelle familien er i ferd med og 

forsvinne, men den tradisjonelle kjernefamilien er ikke den dominerende familieformen som 

den var i siste halvdel av 1900-tallet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 98).  

4.2.2 Familien og individualiteten 

Det er mange faktorer som er med på å påvirke og skape endring på ulike nivåer i samfunnet. 

Over ble sekularisering nevnt som en endringsprosess som har markert seg i både verdier 

blant mennesker og i den rettslige instans. Ofte blir det referert til industrialisering, 

modernisering og globalisering når store endringer skal identifiseres. Det skjer endringer på 

alle plan, og de ulike endringsprosessene kan etterlate seg spor i varierende grad på de ulike 

institusjonene. Innen endringene i familielivet er det særlig relevant å trekke inn 

individualiseringsprosesser. Individualisering er et sammenfattet begrep som beskriver 

hvordan den moderne vestlige verden opplever endringsprosesser som retter et større fokus på 

individet i samfunnet. David Cheal forklarer individualisering slik: «The growth of a style of 

decision-making in which individuals respond only to their own immediate situation […]» 

(2002: 33). Med individualiseringen får individet en sterkere avgjørelseskraft i sitt eget liv, og 

individet er forventet å uttrykke sin individualitet og å realisere sine egne drømmer gjennom 

egne avgjørelser.  

Familieinstitusjonen er, i likhet med andre institusjoner i samfunnet, påvirket av 

individualiseringsprosessene. Da familien tidligere var en overordnet institusjon som skulle 

fylle en funksjon i samfunnet, er institusjonen nå i større grad skapt av individene selv (Beck 

og Beck-Gernsheim, 2002: 8). Dette skjedde imidlertid ikke over natten, og de ulike 

familiemedlemmene har blitt påvirket ulikt over tid. Gradvis ble familien mer integrert i 

arbeidsmarkedet, i stedet for å være sin egen næringskilde. Kvinnen tilhørte fremdeles den 

hjemlige arenaen, mens mannen skulle forsørge familien i arbeid som foregikk utenfor 

husholdet. Dette har endret seg gjennom et skifte i både kvinnesyn, økonomi, arbeidsmarked 

og i rettslige institusjoner, som har gitt kvinner en mulighet til å realisere seg utenfor 

hjemmet. Mannen og kvinnen opplevde denne formen for individualitet til ulike tider, noe 
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som viser at individualiseringen har påvirket familieinstitusjonen fra ulike hold (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002: 89).  

I tillegg til at familiemedlemmenes roller er påvirket av individualiteten, kan selve 

familieinngåelsen også fremstå som en individuell handling (Cheal, 2002). Tidligere har 

familieinngåelse hatt en nytteverdi for det større samfunnet. I dag anses familieinngåelse som 

et mer privat anliggende, og basert på individuelle preferanser. Videre sier Cheal: 

«Individualization, which is a result of increased social complexity, adds to the complexity of 

familylife» (2002:33). Med friheten til å velge ut fra sine behov og ønsker, øker det altså 

toleransen for individuelle valg, blant annet innen familieliv. Ifølge Cheal kan en da forvente 

at økende valgmuligheter har bidratt til en mer kompleks og variert familieinstitusjon.   

Når fokus nå har vært på hvordan familien har vært berørt av individualiseringsprosesser, er 

det viktig å være klar over at individualisering ikke bare påvirker menneskets valgmuligheter 

og handlekraft. Det er ikke en prosess som løsriver en person fullstendig fra samfunnets 

normer og regler; også samfunnet og staten individualiseres. Beck-Gernsheim forklarer 

individualiseringens kompleksitet slik:   

When we speak of ‘individualization’, we always have a twofold tendency in mind. On the 

one hand, the traditional social relationships, bonds and belief systems that used to 

determine people’s lives in the narrowest detail have been losing more and more of their 

meaning[…] Now men and women can and should, may and must, decide for themselves 

how to shape their lives – within certain limits, at least […] On the other hand, 

individualization means that people are linked to the institutions of the labour market and 

welfare state, educational system, legal system, state bureaucracy, and so on, which have 

emerged together with modern society (2002: ix). 

Beck og Beck-Gernsheim er spesielt opptatt av hvordan individualiseringsprosesser foregår 

innen flere institusjoner i samfunnet (2002). For å forstå individualiseringsprosessers 

innvirkning på hvordan mennesker lever og skaper forventninger til eget liv, er det 

hensiktsmessig å forstå individualiseringens kompleksitet. Den rettslige institusjonen påvirkes 

av individualiseringsprosesser, noe som leder til at individet opplever en økt rettslig 

regulering, og ofte basert på individuelle forutsetninger. Politikk handler oftere om individet 

selv, ikke om gruppen. Dette vil da si at individet opplever seg selv som mer fritt og 

handlekraftig, men det må i større grad forholde seg til høyere instanser i samfunnet på 

egenhånd.  
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Individualiseringsprosesser har påvirket hvordan mennesket handler og lever, og det har 

påvirket de verdiene og normene mennesker i den vestlige verden orienterer seg etter. «The 

ethic of individual self-fulfilment and achievement is the most powerful current in modern 

society» (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 22). Individualisering er likevel ikke en måte for 

enkeltpersoner å løsrive seg fra samfunnets normer og regler: «[…]individualization does not 

by any means imply that the increased freedom of choice is the same thing as a breakdown of 

order» (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 11). Beck og Beck-Gernsheim mener at 

individualiseringsprosesser er essensielle for å forstå endringene i det vestlige samfunnet, men 

er likevel tydelige på at individualisering alene ikke kan forklare alle endringer (2002: 11). 

Individualiseringsprosesser slik Beck og Beck-Gernsheim har lagt de frem vil være 

avgjørende i tolkningen av funn, og hvorvidt de sosiale normene i retten viser et samspill 

mellom rett og samfunn.  

4.3 Retten 

Videre følger et perspektiv på dynamikken mellom samfunnet og retten, med et utgangspunkt 

i retten. Sammen med teorier vedrørende familie og samfunnets normer vil vi ha et godt 

utgangspunkt for den videre fremleggelsen av funn fra datamaterialet. I oppgavens innledning 

ble det lagt frem en kort avklaring av hvordan begrepet «rett» anvendes i denne oppgaven, 

noe som vil presiseres videre. Retten kan defineres på ulike måter innen rettssosiologisk 

forskning (Cotterrell, 1992: 38-43), men mitt utgangspunkt vil være etter Hydéns perspektiv.  

4.3.1 Eksternt og internt perspektiv 

Håkan Hydén anvender et skille mellom et eksternt og et internt perspektiv på retten for å 

forklare hvordan retten kan tolkes og analyseres ulikt (2008: 12). Hydén mener jurister vil 

forstå retten gjennom et internt perspektiv, mens blant andre rettssosiologer vil ha et eksternt 

perspektiv. Dette skillet mellom perspektiver legger et godt grunnlag for å forstå hvordan 

begrepet «rett» anvendes i oppgaven. 

Hydén legger frem en figur for å forklare de rettslige dimensjonene, og for å tydeliggjøre hva 

han faktisk mener med det interne og det eksterne perspektivet:  
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Figur 1 (Hydén, 2008: 14) 

Vertikalt i figuren plasserer Hydén den juridiske rettsoppfatningen, og denne linjen er ment til 

å representere det interne perspektivet på retten (2008: 15). Dette kan vi forstå gjennom 

presentasjonen av hvordan rettsregler og lovtekster springer ut fra et politisk forarbeid. Videre 

blir de politiske målene tatt opp i rettsinstitusjonen som lovverk. Ved eventuelle konflikter 

ved lovverket anvendes lovene gjennom en nøyaktig tolkning utført av jurister. Hydén 

eksemplifiserer denne rollen med en dommer. Dommeren anvender lovene i den gjeldende 

kontekst, og kommer med en juridisk løsning. De som arbeider med den rettslige orden, for 

eksempel dommeren, er i liten grad påvirket av de samfunnsmessige konsekvensene. Loven 

skal her tolkes på samme måte og være i aller høyeste grad forutsigbar. Denne prosessen 

foregår internt i den juridiske profesjon, og det er denne prosessen som er interessant for 

jurister å forstå og forske på.  

Fra figuren fremgår det at ulike samfunnsinstitusjoner utgjør en innvirkningskraft på den 

rettslige orden gjennom den horisontale linjen, som representerer det eksterne perspektivet på 

retten. Samtidig viser figuren at den rettslige orden kan legge føringer på deler av samfunnet 

gjennom sine konsekvenser (Hydén, 2008: 16). Videre argumenterer Hydén for at det 

juridiske, interne perspektivet ikke kan gi fullstendige svar på bakgrunnen for lovverk og de 

konsekvensene lovene har i samfunnet. Samfunnsvitenskapelige metoder kan anvendes i 

større grad for og utforske det horisontale elementet i retten. «It is one thing to know when to 

sentence somebody to two years imprisonment for assault and battery and quite another to 

understand what this means for the perpetrator of the crime, for the victim, and for society at 

large» (Hydén, 2008: 16-17).  

Gjennom figurens illustrasjon av ulikhetene ved det eksterne og interne perspektivet er det 

tydelig at rettsinstitusjonen kan tolkes i bred forstand. For Hydén er ikke forskning på retten 
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låst til den interne og juridiske rettspraksisen; det er ikke bare hvordan dommere og advokater 

anvender et sett med paragrafer. Ved å studere retten eksternt vil retten også forstås ut fra de 

implikasjoner som gjør at retten er som den er, og de føringer retten legger på det videre 

samfunnet. Den rettslige institusjonen kan tolkes på bakgrunn av samfunnet, samt ved de 

samfunnsmessige konsekvensene retten gir. Denne forståelsen av retten vil være den jeg 

legger til grunn for videre tolkninger i oppgaven, og begrepet «retten» vil dermed anvendes 

som betegnelse på den rettslige institusjonen i sin helhet. Rettslige reguleringer skjer på flere 

arenaer, som i offentlig sektor, helsevesenet, utdanningssystemet osv. Det er flere instanser 

som arbeider ut fra lovtekster og rettslige retningslinjer. I tilfellet med familieinnvandring 

arbeider utlendingsforvaltningen ut fra et rettslig utgangspunkt uten nødvendigvis å være 

jurister, men de er likevel rettslige beslutningstakere.  

Hydén forklarer videre at den første figuren ikke er optimal for å forstå den dynamikken som 

skjer mellom alle elementene i den rettslige institusjonen. For å utdype det samspillet som 

foregår mellom de ulike elementene i retten har Hydén plassert ut fler piler:  

 

Figur 2 (Hydén, 2008: 17) 

Det er et dynamisk samspill mellom samfunn, politikk og rett. Dette er illustrert ved å vise at 

de samfunnsmessige utgangspunktene og konsekvensene kan påvirke politikken. Samtidig er 

både bakgrunnen for loven og konsekvensene av loven og påvirket av hvordan lovene 

anvendes. En ekstern forståelse av retten i sin helhet er dermed svært kompleks og spiller på 

mange ulike elementer i samfunnet.  
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4.3.2 Legalitet og legitimitet 

Ifølge Hydén handler det interne perspektivet i stor grad om legalitet, og det eksterne 

perspektivet handler om legitimitet (2008: 18). Hydén argumenterer videre for at loven alltid 

er et kompromiss mellom denne legaliteten og legitimiteten. Kompromisset må inngås fordi 

loven er så nært knyttet både retten og samfunnet. Hydén presenterer en hypotese der han sier 

at jo mer homogent og stabilt et samfunn er, dess mindre problemer vil en dermed ha med å 

inngå kompromissene mellom legaliteten og legitimiteten ved lovene (2008: 20). Med dette 

mener han at retten må være like dynamisk som det samfunnet er, dersom den ønsker å 

beholde sin legitimitet. På den andre siden vil, hvis det blir lagt for mye vekt på de 

samfunnsmessige virkningene av lovverket, lovens legalitet gå på bekostning av legitimiteten. 

Det er altså en dynamisk prosess som foregår innen utformingen og opprettholdelsen av et 

lovverk. Den må holde på både sine samfunnsmessige og sine rettslige elementer.  

Hydén viser til et poeng av Gunther Teubner som Hydén mener kan relateres til 

nødvendigheten av en balanse mellom legalitet og legitimitet (1983, referert i Hydén, 2008: 

20). Teubners teori er, ifølge Hydén, hovedsakelig et makroperspektiv på hvordan 

velferdsstaten kan mislykkes ved en rettslig styring av sosial endring. Teubner mener at 

velferdsstaten kan mislykkes ved og enten ha et svakt samspill mellom rett, politikk og 

samfunn. Da vil ikke de rettslige reguleringene være av betydning, de vil ikke ha noen effekt 

på oppførsel. Videre kan velferdsstaten være mislykket dersom det er en over-legalisering av 

samfunnet. Her kan retten ha en ødeleggende effekt på samfunnet. Den siste måten som tas 

opp av Teubner er hvordan det kan være en over-sosialisering av retten. Her mangler retten 

sin autoritære stemme, og blir i større grad styrt av andre institusjoner enn retten selv (ibid.). 

Hydén forklarer at dersom kreftene i den horisontale linjen blir for sterke og får en for stor 

innvirkningskraft på anvendelsen av lovverket, er dette bekymringsfullt for rettsvesenet og 

demokratiet. Den sosiale innvirkningskraften må altså ikke bli for stor; borgerne skal ikke 

tvile på om rettsarbeidere faktisk anvender loven eller ei.  

4.3.3 Luhmann – sosiale systemer 

Niklas Luhmann er en teoretiker som gir et godt innblikk i hvordan samfunnet og retten er 

knyttet til hverandre, og som kan bidra til å vise hvordan de sosiale normene preger retten. 

Ettersom Luhmanns teorier er på et abstraksjonsnivå er de gode utgangspunkt for å trekke de 

empiriske funnene til en drøfting på et overordnet nivå. Niklas Luhmanns systemteori er mer 
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omfattende og kompleks enn vi vil se her, men jeg har valgt å begrense den til hva jeg anser 

som relevant for oppgavens problemstilling.  

Luhmanns teori omhandler samfunnet på det han selv vil kalle et abstraksjonsnivå (Aakvaag, 

2008: 229). Han er en systemteoretiker, noe som vil si at han oppfatter verden som inndelt i 

flere systemer, og Luhmanns idé er at systemteoretiske analyser vil bidra til et klarere 

sosiologisk blikk på samfunnets oppbygging (Borch, 2013: 332). Blant ulike systemer som 

Luhmann mener verden er bygd opp av finner vi de sosiale systemene. For han består de 

sosiale systemene av kommunikasjon. Gjennom kommunikasjonen overlever de ulike 

systemene fordi de kontinuerlig reproduserer grensene mellom seg selv og omverdenen 

(Luhmann, 2013: 64). At sosiale systemer er selvproduserende eller selvstyrende kaller 

Luhmann for autopoiesis. Christian Borch går i dybden på Luhmanns anvendelse av termen 

autopoiesis, og han viser til at Luhmann mener at et system enten er autopoietisk eller ikke; 

det finnes ingen mellomkategorier eller grader av autopoiesis (2011: 28). Hvis et sosialt 

system ikke er autopoietisk, altså at det ikke styrer egne operasjoner, vil det ikke være et 

sosialt system (ibid). Vi finner flere ulike autopoietiske systemer, deriblant rettssystemet, hvis 

funksjon er å normere atferd gjennom å stabilisere forventninger (Luhmann, 1993: 362). 

Andre systemer vil blant annet være religion, politikk, økonomi og familie. Systemene kan 

være strukturelt sammenkoblede, noe som innebærer at de er tett bundet til hverandre (Borch, 

2013: 343). Dette preger imidlertid ikke hvordan hvert system er selvstyrende eller har sine 

egne operasjoner.  

Hvert system opererer ut fra sin egen binære kode. For rettssystemet gjelder den binære koden 

lovlig/ulovlig eller rett/ikke-rett. Familiesystemet operer ut fra koden kjærlighet/ikke-

kjærlighet, eller i tråd med denne oppgaven: familie/ikke-familie (Aakvaag, 2008: 233-241). 

For at systemene skal kunne operere innen kodene, følger de ulike programmer. Ved 

rettssystemet vil for eksempel ikke koden lovlig/ulovlig i seg selv definere en persons atferd. 

Det er programmet til retten som i tilfelle avgjør hvilken kode atferden faller inn under. Borch 

argumenterer for at Luhmanns rettssystem følger et kondisjonalprogram. Borch nevner at 

programmene retten følger baserer seg på rettens lover, tidligere dommer, prosedyrer og 

lignende (2013: 340). Det er altså programmene til systemet som avgjør hvordan den binære 

koden skal anvendes. Der den binære koden er uforanderlig, og bidrar til å opprettholde 

systemets stabilitet, kan programmene være i noen grad mer fleksible (Borch, 2011: 74). «The 
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programmes provide a way for the function systems to adapt to a changing environment» 

(Borch, 2011: 75).  

Alle autopoietiske systemer kjennetegnes av at de er operasjonelt lukkede (Luhmann, 2013: 

64). I dette ligger det at andre elementer ikke kan trenge inn i systemet og påvirke dens 

operasjoner. Borch påpeker imidlertid at den operasjonelle lukkingen ikke betyr at systemet er 

systemisk avsondret, men at lukketheten videre er en betingelse for at systemene er kognitivt 

åpne (Borch, 2013: 334). At et system er kognitivt åpent betyr at systemet kan trekke til seg 

informasjon fra et annet system. Den operasjonelle lukketheten gjør at systemet tar til seg 

informasjonen i henhold til sitt program, og vil aldri vike fra sine egne binære koder.  Borch 

eksemplifiserer ved å vise til at rettssystemet må oversette ikke-rettslige operasjoner og 

informasjon til rettslige termer for å kunne prosesseres i retten (ibid.).  

Luhmanns systemteori er omfattende og på et abstraksjonsnivå. Den vil videre ha en sentral 

rolle i å besvare problemstillingens spørsmål om hvordan sosiale normer endrer sin rolle i 

retten, og hvorvidt normen har en funksjon i retten. Luhmanns teori vil også ha en implisitt 

rolle i drøftingen av balansen mellom rettens legalitet og legitimitet. Luhmanns teori vil ikke 

være en definerende ramme for drøftingen i sin helhet, men vil være et verktøy på lik linje 

med blant annet Hydén.  
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5 Grenser for nærhet 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet skal jeg presentere utdrag fra, og vedrørende, utlendingslovens kapittel 6 om 

familieinnvandring. Kapittelet vil fokusere på hvorvidt det er en kobling mellom sosiale 

normer og forventninger til familieinstitusjonen i Norge, og hvordan retten håndterer ulike 

familieforhold ved familieinnvandring.  

Kapittelet er strukturert i henhold til ulike komponenter sosialantropologen Marianne 

Gullestad mener at preger den norske familieinstitusjonen, nemlig personer, relasjoner, 

oppgaver og bolig (2002: 243). Komponentene er ikke nødvendigvis så adskilte som de vil 

fremstå som i kapittelet, men strukturen vil likevel være nyttig for å vise hvilket område av 

familielivet som er i fokus. Gjennom denne strukturen er det ønskelig å se om det er mulig å 

trekke slutninger mellom komponentene og hvordan søkere fra tredjeland blir regulert. Dette 

innebærer at funnene blir analysert underveis, før jeg viser hvordan komponentene har en 

innvirkning på hverandre.   

Datamaterialet vil bli sett i lys av individualiseringsprosessers innvirkning på 

familieinstitusjonen i den vestlige verden. Ifølge David Cheal vil individualiseringsprosesser 

lede til en større sosial aksept for ulike familieformer (2002). Lucy Williams på den andre 

siden, påpeker at sosiale normer i landet det søkes familieinnvandring til preger retten i den 

grad at familiens egne oppfattelser av hvem som er i en familie, og hva familien gjør, blir 

ignorert (2010: 6). Videre vil det ble diskutert hvorvidt regelverket for familieinnvandring 

preger søkernes oppfattelse av hva en familie er og hvordan familien burde struktureres. 

5.2 Familiemedlemmer 

David Cheal mener det er vanskelig å gi en definisjon på hva en familie er, men viser til at 

forståelsen familien er nært knyttet ideen om hvem som er i en familie (2002). Dette 

innebærer en grensesetting, der noen enten er innenfor eller utenfor. Denne måten å definere 

familie på er gjenkjennelig i utlendingslovens skille mellom hvem som er, og ikke er, en nær 

familie. Utlendingsloven er utformet etter familietilknytning mellom referanseperson og 
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søker, og ulike familiemedlemmer blir regulert deretter. Det er ikke referansepersonen selv 

som avgjør hvem som er et nært familiemedlem, det er allerede bestemt etter loven:  

Definisjonen av hvem som regnes som nærmeste familiemedlemmer, har i liten grad endret 

seg over tid. Ektefelle, samboer i minst to år og mindreårige barn har blitt regnet som 

nærmeste familie med rett til opphold på visse vilkår. Andre familiemedlemmer, i første 

rekke gamle foreldre, søsken eller andre som forsørges av noen bosatt i Norge, har kunnet 

få opphold, men slike regler har stort sett blitt fortolket og praktisert relativt restriktivt 

(NOU 2011: 7: 73). 

Defineringen av de nærmeste familiemedlemmene viser seg altså i utlendingsloven som 

gruppen som har en rett til familieinnvandring. Dette er familiemedlemmene omfattet av §§ 

40-45. Retten til familieinnvandring er på betingelse av et sett med vilkår, men dersom 

vilkårene er overholdt skal søkeren få innvilget søknad om innvandring basert på sin 

tilknytning til referansepersonen. Familiemedlemmer som kan gis oppholdstillatelse er 

omfattet av §§ 46-49 i utlendingsloven. Dette er familiemedlemmer som ikke anses som 

spesielt nærme referansepersonen. En av de viktigste grunnene til at denne gruppen ikke har 

rett til familieinnvandring, er at søkerne kan skape et innvandringsgrunnlag for andre 

familiemedlemmer. Innvandringspolitiske hensyn taler derfor mot at det skjer en 

familiegjenforening mellom to familiemedlemmer der søkeren kan etterlate seg andre 

familiemedlemmer som kan bli potensielle søkere i fremtiden. Denne gruppen er, i likhet med 

de nærmeste familiemedlemmene, omfattet av en rekke vilkår. Her står imidlertid 

utlendingsforvaltningen mer fritt i sin avgjørelse, og kan gi avslag på søknaden selv om alle 

vilkår er overholdt (Furuseth, 2013: 121).  

Skillet mellom de nærmeste og ikke fullt så nærme familiemedlemmene viser en vesentlig 

grense for den forventede nærheten mellom familiemedlemmer. Med utgangspunkt i hvordan 

Cheal viser at en familie defineres av sine medlemmer, kan en dermed tolke at 

utlendingsloven eksplisitt uttrykker hva en familie er. Det vil være interessant å se hvordan 

dette utarter seg i praksis, og hvordan det blir argumentert for eller mot et ønske om nærhet 

mellom familiemedlemmer som den norske stat ikke opplever som nærme nok.  
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5.2.1 Barn som ikke er barn 

Av utdraget over går det frem at mindreårige barn regnes som nærmeste familiemedlemmer 

til en referanseperson. Et barn over 18 år er ikke regnet som nærmeste familie, og vil ikke 

lenger har en rett til familiegjenforening med sine foreldre i Norge. Voksne barn er ikke 

eksplisitt nevnt i utlendingsloven, og er derfor omfattet av § 49: familieinnvandring i andre 

tilfeller dersom sterke menneskelige hensyn skulle tale for det (jf. Utlendingsloven 2008). 

Å være barn er altså ikke bare et spørsmål om slekt, men også om alder. «Personer som er 

eldre enn dette [18 år], antas ikke å ha det samme behovet for gjenforening med sine foreldre» 

(Ot.prp. nr.75: 210, min utheving). Til forskjell er mindreårige barn ivaretatt og beskyttet 

gjennom flere internasjonale konvensjoner (jf. Kapittel 3), og det er tydelig at dette er den 

gruppen søkere som blir behandlet mest varsomt i innvandringssaker. Det er likevel et sentralt 

poeng at dette omhandler aldersbetegnelsen, ikke slektskapsbåndet, noe en kan se da statusen 

til et barn endrer seg drastisk i familieinnvandringsøyemed i det barnet fyller 18 år. Da går 

personen fra å være den mest beskyttede, til å miste sin rett til gjenforening med sine foreldre. 

I Norge innebærer myndighetsalder at det ikke lenger er knyttet noen juridiske krav til 

relasjonen mellom barn og forelder, de er da anerkjent som likestilte voksne individer. Kan 

det likevel være muligheter for et eldre barn å få gjenforening med sine foreldre, dersom de 

kan vise til at det er et gjensidig ønske og behov for det? 

En dom fra Oslo Tingrett viser denne problematikken i praksis (TOSLO-2013-169539). A 

søkte familiegjenforening med sin mor B, som allerede hadde opphold i Norge. Da A var 15 

år flyttet B fra deres hjemland, Colombia, til Norge for å leve med sin nye ektemann. B 

ønsket ikke å bringe med seg A av hensyn til As beste – nemlig å fullføre skole og vente til 

moren kunne forsørge han ordentlig i Norge. A bodde da med sine besteforeldre, som ved 

sakens tidspunkt er døde. Det var et vilkår (jf. en tidligere søknad om gjenforening fra A) at A 

ikke skulle ha noen gjenlevende slektninger i Colombia i opp- eller nedstigende linje. Dette 

vilkåret er sentralt for å forhindre at én familieinnvandring skaper et potensiale for en ny 

familieinnvandring. Dette resulterte i at det ved søketidspunktet var nærmere 20 år siden B 

flyttet til Norge.  

Saksøkeren viser til at det er et ønske om nærhet og kontakt til B: «Det er tette band mellom 

mor og son. Dei har kontakt over telefon eller skype kvar dag» (ibid.). Det er et ønske fra 

søker og referanseperson at nærheten skal opprettholdes ved at A skal bo i samme husstand 
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med B og hennes ektemann. Staten viser derimot til at: «[d]et er heller ikkje grovt urimeleg at 

ein person på 34 år ikkje får bu saman med mora, sjølv om ho er einaste slektning» (ibid.). 

Dette blir hevdet på tross av at B forsørger A økonomisk. Staten mener da at As alder er et 

viktig moment i denne saken. Staten formidler her en idé om at alder har en betydning for 

relasjonen mellom partene, og at relasjonen dermed er dynamisk.  

A gikk til sak mot UNE da de ikke ville ta opp hans klage på UDIs vedtak. Tingrettens 

synspunkt på et barn over myndighetsalder blir presentert slik: 

Når det i utlendingslov og føresegner vert nytta omgrepet «barn» er ikkje dette berre ei 

nemning for slektskap, men ikkje minst óg knytt til alder, jf. utgangspunktet på 18 år, med 

unntak opp til 22 år. Etter kvart som born blir eldre, er det heller ikkje naturleg å seie at 

dei framleis skal vera ein del av husstanden  (ibid., min utheving).  

Her blir forventninger til relasjonen mellom barn over 18 år og deres foreldre eksplisitt 

formidlet. Når barna blir myndige har de ikke lenger noen naturlig tilhørighet med sine 

foreldre og heller ikke i deres hjem. Dette kan fremstå som et individuelt valg for borgere 

generelt i det norske samfunn. På tross av at myndighetsalder representerer en juridisk 

løsrivelse fra foreldre er det ikke andre vilkår eller krav i retten omkring nærhet og tilhørighet 

hos foreldre. Tingrettens argument gir et inntrykk av at alderen har en tilknytning til sosiale 

forventninger. Begrepet naturlig viser en tankegang om hva som er normalt og hva vi tar for 

gitt, og tingrettens opplevelse av hvordan en familierelasjon burde være. Sosiale normer 

fremstår som naturlige når de er internalisert og delt mellom mennesker i en større gruppe 

(Elster, 1989). For tingretten er det unaturlig at en sønn på 34 år skal ønske å bo sammen med 

sin mor, og en får inntrykk av at dette får lov til å prege saken. De sosiale forventningene til 

familierelasjonen mellom barn og foreldre endrer seg dermed når barnet når myndighetsalder. 

Dette viser seg å ha uheldige konsekvenser for myndige barn som er søkere av 

familieinnvandring, og som kan ha andre normer og forventninger til familierelasjonen.  

5.2.2 Voksne søsken 

Voksne søsken, i likhet med voksne barn, er verken omfattet av kan- eller rett til-

bestemmelsen i utlendingslovens kapittel 6. Igjen fremgår det at hvem som er i familie er nært 

knyttet til den dynamiske familieinstitusjonen, ikke til slektskapsbånd. UDI har lagt merke til 

at søsken har hevdet å være ektefeller ved enkelte tilfeller, og frykter at dette er en strategi 
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som blir anvendt for å skaffe den ene parten oppholdstillatelse i Norge. Her viser 

utlendingsforvaltningen til ulike måter å avdekke strategier for proforma: 

Tilfeller der det i søkerens hjemland er kulturelt uvanlig å velge ikke å få barn i ekteskapet. 

Vi har blant annet gjennom DNA-tilbud til barnløse ektefeller fra Somalia erfart at flere 

trekker søknaden ved slikt tilbud. Det er også avdekket at ekteparet enten er søsken eller 

har annen nær familierelasjon som kan tyde på at ekteskapet ikke er reelt (PN 2011-003: 4, 

min utheving).  

Frivillig barnløshet blant søkere fra enkelte land der det er svært uvanlig, skaper en mistanke 

omkring ekteskapets formål. UDI kan derfor gi tilbud om DNA-tester, for å undersøke om 

paret allerede er i slekt, noe som da vil tilsi at ekteskapet er inngått med et formål som bryter 

med proformabestemmelsen (§ 40 fjerde ledd). Det som heller er oppsiktsvekkende med dette 

eksempelet, er til hvilke lengder familiemedlemmer går for å få innvilget en søknad om 

gjenforening. I stedet for å møte utlendingsforvaltningen med sin ekte identitet og 

familierelasjon, er søker og referanseperson heller villige til å påstå at de er gift enn allerede i 

slekt.  

Det er allerede avgjort av utlendingsloven at voksne søsken ikke er en del av hverandres 

nærmeste familie. Søsken under myndighetsalder vil være tilknyttet hverandre gjennom 

forelderen. Den dynamiske familierelasjonen, slik den fremstår i utlendingsloven, indikerer at 

denne tilknytningen endrer seg etter myndighetsalder, og voksne søsken vil derfor ikke ha en 

forventet nær relasjon. Det er interessant at større familier som kan oppleve tilknytning og 

nærhet til hverandre vet at de må tilpasse seg regelverkets strenge krav til hva en familie er, 

for å kunne bli vurdert.  

For migrants living in Europe, as for most non-migrants, this state definition is too narrow 

to include all those they themselves consider family members. Although the notion of 

families varies individually, it almost always includes parents, siblings and grandparents, 

and often also cousins, nieces, uncles and aunts, etc.  (Strasser et al., 2009: 171).  

Rettsavgjørelsen og UDIs eksempel over viser at funnene er i tråd med studien av Strasser et 

al. (2009). Grensene for hvem som er nære familiemedlemmer kan oppleves som restriktive i 

vestlige land, og en kan argumentere for at de i stor grad ignorerer de kulturelle 

forventningene til familieliv som skiller seg fra de norske. Strasser et al. viser videre at 

storfamilier ikke har noen rett til familieinnvandring i Europa, noe de argumenterer for at har 

sin årsak i at storfamilier ikke er en del av familieinstitusjonen hos majoritetskulturen (2009). 
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I tillegg til dette fremstår det som at søkere av familieinnvandring må forholde seg til regler 

rundt familieliv som ikke er rettslig regulert i det norske samfunn. Det tyder på at sosiale 

forventninger til et familieliv legger føringer på hvem som skal få innvilget en søknad, og 

familiemedlemmenes tilknytning er definert av utlendingsloven, ikke av medlemmene selv. 

5.3 Roller og relasjoner i familien 

Foruten å forstå familien ut fra medlemmene, mener Cheal at familien kan forstås ut fra hva 

en familie gjør og gjør for hverandre (2002). Dette vil relateres til Gullestads komponenter 

om roller og relasjoner i familien (2002: 243). De ulike forventningene til rollene 

familiemedlemmer har ovenfor hverandre er ifølge Cheal kulturelt betingede (2002: 6-7). 

Cheal sammenligner japanske og amerikanske familieverdier når han viser til de funksjonene 

som er forventet av hverandre i en familierelasjon, og legger da særlig vekt på funksjonen for 

omsorg (2002: 39-41). Ifølge Cheal har japanske familier et større ansvar for den eldre 

generasjonen, mye fordi det er forventet at nærmeste familie skal være den primære 

omsorgsressurs. Det er ikke resten av samfunnet som skal gi omsorg til de eldre.  

Videre sier Cheal at det i Japan er vanlig at tre generasjoner bor sammen i et hushold. Dette 

setter han i kontrast til hvordan amerikanerne har mer individuelle holdninger, og i større grad 

verdsetter uavhengigheten fra både barn og voksne. Den eldre generasjonen bor vanligvis 

ikke i samme hushold som sine voksne barn. Storsamfunnet bidrar med omsorg, og det er 

ikke slik at voksne barn nødvendigvis må stille opp når eldre foreldre trenger hjelp. Cheal 

mener dette bunner i kulturelle forskjeller: «Cultural differences in defining who is included 

within the circle of family life are expressed in different rules about how people should make 

decisions involving other people» (2002: 39-40). Forventninger til husholdets medlemmer og 

funksjoner mellom medlemmene varierer altså ut fra kultur og de sosiale normer gjeldende i 

kulturen.  

5.3.1 Forventninger til omsorg for eldre 

Foreldre til voksne barn er rammet av en kan-bestemmelse ved familieinnvandring (jf. § 46).  

Denne gruppen gjelder «[…] enslig mor eller far med barn over 18 år i Norge». Den 

restriktive praksisen når det gjelder et eldre foreldrepar begrunnes i det store 

innvandringspotensiale de utgjør (NOU 2004: 20: 220). Vilkårene for denne gruppen er at 



47 

 

søkeren er uten ektefelle, samboer eller slektninger i opp- eller nedstigende linje. Det er også 

et vilkår at søkeren er over 60 år:  

Verken etter norsk eller vestlig målestokk for øvrig er 60 år en alder som generelt skulle 

tilsi at søkeren er i særlig behov av pleie- eller omsorgshjelp eller liknende. Samtidig må 

det understrekes at det ikke er noen nødvendig forutsetning for et sterkt ønske om 

familiegjenforening at søkeren er pleie- eller omsorgstrengende. Nærhet og kontakt med 

eldre foreldre (som ofte også har barnebarn i Norge) vil i seg selv kunne anses som et 

bærende hensyn for familiegjenforening. Når det gjelder hensynet til vanskelige materielle 

levekår i hjemlandet, vil det ut fra en rent økonomisk og praktisk synsvinkel ofte kunne 

være lettere for en familie som er bosatt i Norge og besørge slik støtte til foreldrene i 

hjemlandet gjennom økonomisk bistand, fremfor å ha et økonomisk ansvar for foreldrene i 

Norge. (NOU 2004: 20: 221).  

Aldersbetingelsen på 60 år virker å representere den alderen det kan bli aktuelt for en eldre 

person å få assistanse i hverdagen. At barnet (referansepersonen) til søkeren skal gi omsorg 

for sin forelder er ikke et bærende hensyn, da nærhet og kontakt fremstår som viktigere for 

gjenforeningen. Likevel er det ingen rett-bestemmelse på dette området, noe som innebærer at 

utlendingsforvaltningen kan nekte gjenforening til tross for at vilkårene er oppfylt, og til tross 

for at søker og referanseperson ytrer et ønske om nærhet og kontakt.   

I lys av utdraget fra utredningen, fremstår det som at omsorg ikke skal være noen forutsetning 

for denne typen innvandring. Det er gjort en endring i vilkårene til denne gruppen søkere i 

forhold til lovens forskrift av 1990.  Da var det et krav at referansepersonen skulle ha et 

ansvar for søkeren, noe som ikke ble videreført ved den nye utlendingsloven av 2008 

(Furuseth, 2013: 146). «Aldersgrensen er imidlertid ikke endret, både fordi sekstiåringer 

utenfor den vestlige verden ofte anses å være i en høy alder, men også fordi det ikke skal være 

en forutsetning at søkeren har svekket helse eller trenger omsorg ellers» (Vevstad, 2010: 354). 

Forutsetningene for innvandring ved § 46 er altså endret til en viss grad, i retning av at 

omsorg for hverandre ikke lenger skal være en betingelse.  

Med et tilbakeblikk til saken om den colombianske mannen som ønsket gjenforening med sin 

mor i Norge, er det tydelig at omsorg er et relevant tema ved en søknad. Moren til A forsørget 

A økonomisk på grunn av dårlige arbeidsforhold i Colombia. En av årsakene til at A ønsket 

gjenforening med sin mor, var for at de kunne opprettholde den omsorgsfunksjonen i samme 

hushold i Norge.  «UNE viser til at klageren er 34 år og må anses å kunne forsørge seg selv. 

Referansepersonen forutsettes ivaretatt av norske helsemyndigheter dersom hun har behov for 
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bistand» (TOSLO-2013-169539, min utheving). UNE argumenterer her for at et 

omsorgsargument ikke vil være relevant i saken, fordi A på sin side er i en alder der han er 

forventet å klare seg selv. B bor i Norge, og er sikret helsetjenester fra offentligheten dersom 

det blir behov.  

Argumentet fra tingretten over viser et perspektiv på hvilke forventninger som stilles til 

omsorg og forsørgelse i det norske samfunn, noe som kan relateres til Cheals beskrivelse av 

forventninger i den amerikanske familien (2002). Familien er preget av en individualitet og 

uavhengighet, men disse faktorene har en tilknytning til vestlige normer og idealer. Innebærer 

dette da at andre kulturelle hensyn tas ved utfordringene i forarbeidene til loven? 

Det bør for øvrig fortsatt være et vilkår at søkeren er uten andre nære slektninger i 

hjemlandet. Utvalget er klar over at blant annet kulturelle familiemønstre i visse 

sammenhenger kan innebære at en eldre far eller mor står uten faktisk mulighet til å bli tatt 

vare på av det gjenværende familiemedlemmet. For eksempel kan det i enkelte kulturer 

være vanskelig eller umulig for en gift datter å ta ansvar for sine egne foreldre. Ansvaret for 

foreldrene anses å påhvile en av sønnene. 

  Etter utvalgets vurdering bør ikke slike kulturelle forhold vektlegges. Det kan også i 

andre sammenhenger være en rekke praktiske grunner til at det er problematisk å henvise til 

at det finnes et gjenværende familiemedlem i hjemlandet, for eksempel hvor det anføres at 

det gjenværende familiemedlemmet på grunn av helsemessige, økonomiske eller 

geografiske grunner mv. er forhindret fra å dra omsorg for søkeren. I noen situasjoner kan 

forholdet også være at det på grunn av en familiekonflikt ikke er aktuelt å søke hjelp fra det 

gjenværende familiemedlemmet. Ut fra kontrolltekniske grunner ville det likevel knytte seg 

klare betenkeligheter til å vektlegge denne typen forhold. Utvalget anser derfor at verken 

kulturelle familiemønstre eller individuelle forhold som hindrer søkeren fra å motta omsorg 

fra et gjenværende familiemedlem, normalt skal kunne tillegges avgjørende betydning 

(NOU 2004: 20: 222).  

Til tross for at andre normer rundt omsorg for eldre blir anerkjent i utredningen, kan ikke de 

kulturelle normene vektlegges i stor grad. Departementet overholder utvalgets oppfordring til 

ikke å vektlegge kulturelle forhold som utgangspunkt for et unntak til den nye paragrafen 

(ot.prp. nr.75: 222). Der viser departementet til samme type eksempel som i utredningen, 

nemlig at det i noen kulturer vil være sønnens ansvar å forsørge sine foreldre:  

Det er klare betenkeligheter knyttet til å legge vekt på slike forhold, fordi det for det første 

ville kunne oppfattes som en aksept av patriarkalske kulturtrekk. For det andre kan det bli 

oppfattet som sterkt urimelig av dem som kan anføre andre praktiske årsaker til at 
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gjenværende familiemedlemmer ikke har mulighet til å dra omsorg for foreldrene, at 

tillatelse nektes fordi det ikke er kulturelle årsaker til at andre søsken ikke kan eller vil dra 

omsorg for den gjenværende forelderen (ibid). 

Departementet ønsker ikke å ta kulturelle hensyn, i tråd med utredningens anbefalinger. 

Samtidig som de sier at de ikke vil ta hensyn, sier de og at de ikke vil bidra til å opprettholde 

og videreføre «patriarkalske kulturtrekk». Med dette distanserer departementet seg fra 

kulturtrekk en får inntrykk av at ikke tilhører det norske samfunnet.  

5.3.2 Sosial endring gir rettslig endring 

I utdragene over er det hensiktsmessig å gjenkjenne hvordan det kontekstuelle ved 

omsorgsfunksjoner blir forklart. Her viser utredningen og departementet til kulturelle 

tradisjoner i andre land og områder, men anerkjenner ikke at det norske regelverket også er 

preget av de sosiale normene som er gjeldende i Norge. Den endringen som er gjort i § 46 gir 

et inntrykk av at loven får en mer sosialt nøytral tilnærming til familieforholdet mellom 

voksne barn og deres foreldre. Endringen kan nærmest forstås som at myndighetene 

eliminerer det tidligere kulturelle preget, som da var omsorgsfunksjonen, og at loven nå er 

forutsigbar og allmenngyldig. Når paragrafen fremstår på denne måten, vil ikke myndighetene 

akseptere at kulturelle forhold fra andre land skal vektlegges. Det innebærer imidlertid ikke at 

paragrafen blir allmenngyldig. Ifølge Cheal var også den amerikanske familiens relasjoner og 

roller preget av kultur, ikke bare den japanske (2002). Videre blir det vist til hvordan denne 

endringen i retten er betinget av det sosiale i det norske samfunn, og dermed vil ikke § 46 

fremstå som en kulturelt nøytral paragraf. 

Både Cheal og Elisabeth Beck-Gernsheim ser omsorgsfunksjonen og dens endring i henhold 

til individualiseringsprosesser i samfunnet (2002, 2002). Når både mannen og kvinnen skal ut 

i arbeid og realisere seg selv, vil det ikke være tid til å ivareta et omsorgsansvar for den eldre 

generasjonen: «[…] faced with the demands and pressures of a life of their own, they will be 

less able (perhaps also less willing) to offer day-to-day support and time-consuming care» 

(Beck-Gernsheim 2002: 77). Omsorgsfunksjonen flyttes dermed fra hjemmet og voksne barn, 

til offentlig institusjoner i samfunnet. Cheal mener situasjonen i Norge er tilsvarende 

situasjonen i USA:  «Older Norwegians are more receptive to public services today than they 

were thirty or forty years ago. More of them now prefer public help instead of help from 

family members» (2002: 141). De forventede omsorgsfunksjonene til familien er ikke like 
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gjeldende i den vestlige verden som mange andre steder, og både Beck-Gernsheim og Cheal 

knytter dette til individualiseringen av ulike samfunnsinstitusjoner. Norge har en 

velferdsordning der mennesker blir ivaretatt ved behov, i tillegg til at det finnes mange 

offentlige institusjoner som tar over omsorgen for voksne når de blir eldre. Dermed kan den 

eldre generasjonens barn fortsette sine liv og karrierer, samtidig som deres foreldre blir tatt 

vare på.  

Den endringen som blir beskrevet, kan relateres til funnene over. Ved § 46 er forskriftene 

endret slik at kravet om avhengighet mellom forelder og voksent barn er fjernet. 

Myndighetene kan ikke kreve at barnet skal ha et omsorgsansvar for sin forelder, når det ikke 

fremstår som et krav generelt i samfunnet. Dermed er det mulig å trekke linjer mellom de 

endringene som skjer både i samfunnet og i retten. Utredningen og departementet anerkjenner 

at omsorgsfunksjonen ikke har en tilhørighet i hjemmet lenger, og at dette legger føringer for 

søkere fra andre kulturer. Saken om mor og sønn fra Colombia ga et godt eksempel på dette, 

der deres ønske om å opprettholde omsorgsfunksjonen ikke ble anerkjent av 

utlendingsforvaltningen. Det kan tyde på at deres relasjon ikke var forenelig med den 

individualiteten Cheal og Beck-Gernsheim knytter til vestlige land.  

Det fremgår da at sosiale normer preget av individualitet blir inkorporert i § 46, og legger 

føringer på søkergruppene som har andre sosiale normer tilknyttet familiens funksjoner. At 

det ikke er forventninger til at voksne barn skal bidra med omsorg for sine voksne foreldre, 

betyr ikke at de sosiale normene er fraværende. Det er en forventning til at 

omsorgsfunksjonen ikke er avgjørende for båndet mellom voksne barn og deres eldre 

foreldre. Dette er nært relatert til sosiale normer for et individualisert liv. Disse slutningene 

støtter Sarah van Walsum sin artikkel om familieinnvandring i Nederland (2012). I artikkelen 

argumenterer hun for at individualiserende endringer i samfunnet viser seg i lovene, og legger 

føringer på søkere av familieinnvandring. Individualiserende prosesser skaper ikke et fritak 

fra normer på dette planet, men individualitet blir heller en sosial norm. Dette er også i tråd 

med hvordan Beck og Beck-Gernsheim viser til den komplekse individualiteten, der de mener 

at individualiseringsprosesser skaper endringer i hvilke forventninger vi har til hverandre, 

men ikke løsriver oss fra de sosiale normene som er gjeldende i samfunnet (2002: 11).  
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5.4 Boligen i den norske familieinstitusjonen 

Etter å ha fokusert på grenser for medlemskap i en familie, og forventninger til deres roller og 

relasjoner seg i mellom, rettes blikket nå over til Gullestads siste komponent: boligen. 

Boligen er derimot ikke bare en bopel, eller en felles adresse. Boligen er et hjem og et 

hushold, og viser tydelig forventninger til et felles samliv og tilhørighet, noe de neste 

avsnittene vil fokusere på.  

Tidligere i kapittelet ble det belyst at den norske utlendingsloven skiller mellom hvem som 

har en rett, og hvem som kan ha rett til opphold ved familieinnvandring, ut fra en forventet 

nærhet mellom medlemmene. I tillegg gjelder ulike vilkår for begge gruppene, slik at det 

heller ikke er noen umiddelbar rett til innvandring for de nærmeste familiemedlemmene. 

Blant vilkårene til de nærmeste familiemedlemmene viser det seg at dersom søknaden blir 

innvilget, er søkerne pålagt et vilkår om å leve i samme husstand som referansepersonen i 

Norge (heretter: bostedsvilkår). Bostedsvilkårets karakter varierer i de ulike paragrafene, men 

er spesielt tydelig i § 40 gjeldende for ektefeller, der det i tredje ledd sies at «[m]ed mindre 

særskilte omstendigheter tilsier noe annet, er det et vilkår at ektefellene skal bo sammen». 

Samboere (§ 41) er omfattet av de samme kravene som blir stilt til ektefeller, og det blir også 

poengtert at samboerne må fortsette samlivet i Norge. Ved § 42 om oppholdstillatelse for 

mindreårige barn skal forelderen som står som referanseperson ha foreldreansvaret. §§ 43 og 

44 uttrykker at referanseperson og søker må bo sammen, mens § 45 (oppholdstillatelse for 

mor eller far som skal ha samvær med norsk barn) gir en rett til opphold, men i dette tilfellet 

antas det at barnet allerede bor med en annen forelder. Med andre ord er det et bostedsvilkår 

for alle familiemedlemmer som har rett til opphold (med unntak av § 45).  

Bostedsvilkåret har sin plass i regelverket for familieinnvandring gjennom den motivasjonen 

som ligger til grunn for at familieinnvandring i det hele tatt eksisterer. Familieinnvandring er 

basert på et ønske om en fysisk nærhet mellom to familiemedlemmer. Dersom dette ønsket er 

oppfylt, er det rimelig at staten legger til grunn et vilkår i regelverket om at nærheten blir 

overholdt.   

5.4.1 Bofellesskap 

For å vise til hvor komplekst det kan være og faktisk overholde bostedsvilkåret, vil det være 

hensiktsmessig å se til et eksempel fra lagmannsretten. Her ser vi at det er mer enn bare det å 
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dele bopel som fremstår som viktig for utlendingsforvaltningen og lagmannsretten, og at 

hjemmet også forteller en viktig historie om hvordan familielivets ekthet kommer til uttrykk.  

Politiet innvilget oppholdstillatelse til A, en Marokkansk mann, på bakgrunn av gjenforening 

med sin norske kone B, i år 2000 (LB-2006-93552). I 2003 søkte A om bosettingstillatelse 

(nå: permanent oppholdstillatelse), men fikk avslag i 2004 fra UDI fordi de hevdet at 

ekteskapet ikke var reelt. Vedtaket ble klaget inn til UNE, men UNE holdt ved UDIs slutning. 

I 2006 gikk A til sak mot staten v/Utlendingsnemnda, og Oslo Tingrett frifant staten 

v/Utlendingsnemnda. A har videre anket denne dommen til Borgarting Lagmannsrett. A 

hevder vedtaket er ugyldig fordi ekteskapet mellom A og B er et reelt ekteskap. Blant de 

punktene som blir lagt frem fra den ankende part er: «Det må legges til grunn at partene har 

bodd sammen helt siden A kom til Norge i 2000. Bostedskontroll bekrefter at partene bor 

sammen og det er ikke påvist andre boliger. Vitnene har bekreftet at partene har bodd, spist og 

sovet sammen» (LB-2006-93552). Staten v/Utlendingsnemnda hevder at ekteskapet mangler 

en ekteskapelig ekthet. Blant de forhold som videre blir lagt frem er: «Deres bosituasjon 

sammen med et annet par i samme situasjon legger heller ikke til rette for å leve et alminnelig 

ekteskapelig samliv» (ibid., min utheving). Det er altså enkelte måter å leve i et alminnelig 

ekteskapelig samliv, men det innebærer ikke å bo i samme boenhet som et annet par. 

Lagmannsrettens videre vurderinger av deres bosituasjon gir et større innblikk i hva staten 

v/Utlendingsnemnda trolig legger i utdraget over:  

Det foreligger ingen sterke holdepunkter for å anta at ikke ektefellene har hatt felles bopel 

etter at A ankom Norge. Utlendingsnemnda synes ikke å ha tatt stilling til spørsmålet, men 

bemerker at det ikke er tilstrekkelig for å anse et ekteskap som reelt at ektefellene bor 

sammen i et husstandsfellesskap. Ved bostedskontroll […] i 2005 […] ble det konstatert at 

ektefellene oppholdt seg sammen i den leiligheten de hadde oppgitt at de bodde i, sammen 

med Bs venninne, F og hennes marokkanske mann, G. […] Lagmannsretten forstår 

forklaringene slik at disse fire har bodd sammen det meste av tiden A har hatt opphold i 

Norge.  

[…] 

Normalt vil den omstendighet at ektefellene lever i samme bolig med styrke tale for at det 

dreier seg om et reelt ekteskap. Men på bakgrunn av den spesielle bosituasjon A og B synes 

å ha hatt gjennom årene, den betydelige tvil som knytter seg til realiteten i Gs ekteskap 

med F og forholdene ellers, finner ikke lagmannsretten at bofellesskap kan tillegges 

avgjørende vekt (ibid., min utheving).  
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At staten v/Utlendingsnemnda hevder A og B ikke har et alminnelig ekteskapelig samliv har 

trolig en sammenheng med deltakerne i husholdet. A og B bor i samme bopel som F og G, og 

det er sannsynlig at de fire har levd sammen i størstedelen av den tiden A har levd i Norge. 

For lagmannsretten er dette en spesiell bosituasjon. At bosituasjonen er spesiell kan innebære 

at den vekker oppsikt fordi A og B bor med et annet par som er i samme 

innvandringssituasjon som dem selv. Samtidig må en kunne anta at bosituasjonen fremstår 

som spesiell for lagmannsretten fordi den er uvanlig i henhold til hva lagmannsretten anser 

som en normal måte å dele et samliv på. Bosituasjonen er altså ikke normal eller naturlig, og 

dette virker å være nok et moment som preger rettens vurderinger. Vennepar er ikke en del av 

den gruppen mennesker som tilhører i samme hushold. Gullestad mener idealet i det norske 

samfunn er å eie sitt eget hus, og knytter dette til ideer om selvstendighet og uavhengighet, og 

hun setter dette idealet videre opp mot uttrykket «det er best å være herre i eget hus» (2002: 

236).  

Det spesielle ved bosituasjonen bunner i at det er ulike forventninger til hvordan familier 

lever i en bolig. Hvem som skal bo sammen i et hushold er ikke lovregulert generelt i Norge, 

men er nært knyttet til hvordan vi velger å gruppere oss i det samfunnet vi lever i. «Det 

varierer fra samfunn til samfunn hvilke medlemmer av familien som normalt bor, spiser, 

produserer eller budsjetterer i fellesskap. Familien kan være kjernefamilier, utvidede familier 

(flere generasjoner) eller sammensatte familier (samhold mellom voksne søsken)» (Gullestad, 

1984: 51). De sosiale normene for hvordan et familieliv skal leves innad i husholdet preger 

den saksgangen søker og referanseperson får i dette tilfellet.  

5.4.2 Tilhørighet i hjemmet 

Eksempelet i forrige avsnitt viser at det ligger mer i et bostedsvilkår enn bare at partene skal 

bo i samme boenhet. Hvordan partene bor i enheten, og hvem som er inkludert i enheten, har 

en tydelig rolle i forståelsen av hva som er et alminnelig ekteskapelig samliv. Bostedsvilkåret 

er dermed nært relatert til ideen om hva som utgjør et ekte ekteskap. Det som er interessant i 

dette kapittelet, er hvordan ideer om hvem som tilhører en boenhet ser ut til å prege saker om 

familieinnvandring. Dette gjelder ikke bare i saker der det er et konkret bostedsvilkår, men det 

gjelder også de tidligere komponentene kapittelet har utforsket.  

I saken om den Colombianske mannen fremgår det at han ønsket å være en del av husholdet 

med sin mor, men for tingretten var dette unaturlig. Familiebånd og relasjoner er nært knyttet 



54 

 

til ideen om hvem som tilhører det enkelte hjem. Det samme gjelder for de rollene vi har 

overfor hverandre. Omsorgsfunksjonen tilhører i stor grad hjemmet, og er en funksjon som 

holdes innad i hjemmet. Dersom to familiemedlemmer ikke tilhører samme hjem, er det en 

svakere forventning til at omsorgsfunksjonen skal bli opprettholdt av andre 

familiemedlemmer. Dette synliggjøres ved endringen i forskriftene til § 46, der endringen 

svarer til Cheals observasjon om at det er liten sosial forventning til at voksne barn skal tilby 

omsorg for sine voksne foreldre når de heller ikke er forventet å bo i samme hjem (2002). I 

Japan derimot, var det forventet at eldre foreldre bodde med sine voksne barn, og dermed ble 

ivaretatt innad i hjemmet. Omsorg fremstår som en funksjon som eksisterer mellom de 

familiemedlemmene som er forventet å tilhøre samme hushold. Med endringer i samfunnet 

har individene blitt mer løsrevet fra hverandre, noe som også er muliggjort gjennom offentlige 

institusjoner som har overtatt enkelte funksjoner. Tre generasjoner tilhører ikke samme 

hushold, noe det heller ikke er behov for når offentlige institusjoner kan bidra med omsorgen. 

Voksne barn tilhører heller ikke husholdet til sine foreldre fordi de er forventet å dra omsorg 

for seg selv.  

Hjemmet symboliserer en sfære som setter grenser for hvem som er inkludert i den nære 

familien, og hva som er forventet av hverandre innad i familiestrukturen. Når bostedsvilkåret 

viser grensene for hvem som er inkludert i hjemmet, viser de også hvem som er ekskludert. «I 

norsk kultur regner en som regel med at kjernefamiliens medlemmer skal bo sammen. Andre 

samfunnssystemer har helt andre regler om hva som er det normale» (Gullestad, 1984: 44). 

Gullestads utsagn er trolig fremdeles like relevant for den norske situasjonen, i det minste 

etter hvem som har rett til familieinnvandring nå i dag. Utlendingslovens regulering av hvem 

som er de nærmeste familiemedlemmene, og deretter hvem som hører til samme hushold, er 

ikke universelle oppfatninger av familien. Thomas Hylland Eriksen bemerker seg de samme 

karakteristikkene ved familieinstitusjonen i Norge, og mener at familien her er «[…]de som 

lever under samme tak og vanligvis spiser dagens hovedmåltid sammen» (2003: 126).  

Bostedsvilkåret har en liten plass i forarbeidene til loven, og i loven generelt. Gullestad mener 

boligen ofte tas for gitt å være familielivets mest sentrale dimensjon (2002: 247). 

Bostedsvilkåret har en åpenbar rolle i loven ut fra familieinnvandringens hovedmotivasjon for 

ønsket nærhet, men det er tydelig at det ligger mer i bostedsvilkåret. Hjemmet fremstår som et 

viktig element i familien, og viser en klar grense for hvilke forventninger som ligger til 

tilhørigheten i hjemmet.  
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5.5 Utlendingslovens føringer på familiens indre struktur 

Funnene presentert i kapittelet gir et innblikk i hvordan familien blir forstått av retten ved 

familieinnvandring. Med et fokus på konkrete situasjoner vedrørende ulike familieforhold, har 

det vært sentralt å vise til hvordan retten er nært knyttet de sosiale forventningene som 

eksisterer i det norske samfunn. Sosiale normer kan gjenkjennes ved å se på ulike 

rettsdokumenter i lys av litteratur om samfunnet og individualiseringsprosesser. Begrep som 

naturlig og spesiell er fremhevet for å vise hvordan normative begrep er ment til å formidle 

ideer om hvordan noe burde gjøres, uten å vise til en juridisk forankring for 

handlingsmønsteret. De sosiale normene kommer dermed til uttrykk gjennom forventninger 

til handlinger, noe Aubert mener kan bli fremmet i forkant av en handling, eller i ettertid 

(1981: 18). Sosiale normer blir da reprodusert i retten, og rettslige instanser fremstår som en 

normsender. Normsenderen forteller hvordan normmottakeren burde handle i en gitt situasjon, 

slik Opp viser til ved sin tolkning av oughtness-definisjonen (2001). At måter å handle på 

fremstår som naturlige viser at ideer om handlemåte blir tatt for gitt av normsenderen, og også 

at forventningene det er snakk om er delt mellom menneskene i den gjeldende gruppen 

(Elster, 1989).  

På bakgrunn av dette, kan en argumentere for at funnene viser hvordan sosiale ideer om hva 

en familie er, hva en familie gjør, og hvordan et familieliv skal leves, preger reguleringen av 

familieinnvandring. Dette er områder som har liten rettslig regulering i det norske samfunnet, 

og er preget av individuelle valg. Ved innvandring må det derimot settes restriksjoner for å 

opprettholde en bærekraftig innvandringspolitikk. Fordi familieliv er en kulturelt betinget 

institusjon er det vanskelig å føre en familieinnvandringspolitikk som er universell og 

allmenngyldig, og det er dermed lite overraskende at deler av regelverket fremstår som preget 

av det norske samfunn. Hvilke implikasjoner vil imidlertid den samfunnsmessige 

forankringen ha på søkerne av familieinnvandring? 

Funnene viser at sosiale normer for hva et familieliv burde være i Norge, legger sterke 

føringer på søkere av familieinnvandring. Hvem som er i familie er allerede bestemt, og viser 

seg å være lite fleksibelt. Cheals ideer om at individualiseringsprosesser ved 

familieinstitusjonen dermed vil bringe med seg en større aksept for ulike familieliv, vil da 

ikke være gjeldende ved rettens håndtering av familieinnvandring. Det kan virke som at det er 

en liten forståelse for den rollen sosiale normer har ved regelverket. Dette legger ikke bare 
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føringer på de regler og restriksjoner som gjelder; myndighetene fremstår som en 

videreformidler av sosiale normer, og forteller i stor grad søkere av familieinnvandring 

hvordan et familieliv burde se ut. Denne ideen er i tråd med funnene gjort av Strasser et al. 

om hvordan familieinnvandring generelt blir regulert i Europa: 

Conditions and restrictions placed on family migrants not only constrain and define the 

choices and opportunities available for individuals and their families, but also go a long 

way in defining what the family is or should be about. In other words, conditions and 

restrictions express certain understandings of the family as a social institution and how it 

should be structured internally (2009: 167).  

Det har kommet frem fra funnene, at grensene for nærhet i regelverket og praktiseringen av 

det, har en nær tilknytning til familien som en samfunnsinstitusjon. Når regelverket, og 

praktiseringen av den, har et utgangspunkt i den sosiale forståelsen av et familieliv som er 

gjeldende i Norge, legger det også føringer på det familielivet familieinnvandrerne burde 

leve. For å få innvilget en søknad om familieinnvandring må søkerne utfordre egne ideer om 

hva som er naturlig og forventet i en familiesammenheng. Dette er dermed i tråd med hvordan 

Strasser et al. opplever reguleringen av familieinnvandring i andre europeiske land (2009).  

5.6 Sammenfattende redegjørelse 

Funnene som er presentert viser at Gullestads fire komponenter for det norske familieliv er 

betydningsfulle ved reguleringen av hvem som kan få innvilget en søknad om 

familieinnvandring. Alle komponentene, og forventninger til de ulike komponentene, bidrar 

til å prege de grensene som blir satt for nærhet. På bakgrunn av dette argumenterer kapittelet 

for at familien som en sosial institusjon i Norge, legger føringer på den reguleringen søkere 

fra tredjeland opplever når de ønsker familieinnvandring til landet.  

Det vi opplever, er at Gullestads komponenter gjerne forblir lite debattert ved regelverket for 

familieinnvandring. Det er lite drøfting rundt de ulike komponentene i lovens forarbeider, noe 

som gir inntrykk av at utlendingsforvaltningen og myndighetene viser en liten forståelse for at 

regelverket har en tilknytning til den norske familieinstitusjonen. Dermed reproduserer 

utlendingsforvaltningen implisitt de sosiale normene tilknyttet familieinstitusjonen, og 

fremstår som en normsender ovenfor søkerne fra tredjeland. Når retten ikke vedkjenner den 

innflytelsen sosiale normer har ved håndteringen av familieinnvandring, fremstår det som at 

retten heller ikke anser det som vesentlig å anvende alle kulturelle normer søkeren har en 
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tilknytning til. Det viser seg imidlertid at sosiale normer er en eksplisitt del av 

vurderingsprosessen ved proformabestemmelsen, noe neste kapittel vil fokusere på.  
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6 Ekteskapets kulturelle kontekst 

6.1 Innledning 

Forrige kapittel viste hvordan sosiale normer for familieliv tilknyttet den norske 

familieinstitusjonen preger rettens håndtering av familieinnvandring. Det ble også trukket 

slutninger til at søkerens kulturelle normer i liten grad ble anerkjent. Dette kapittelet vil se 

nærmere på denne slutningen, sett i lys av hvilket vurderingsgrunnlag utlendingsforvaltningen 

har ved proformabestemmelsen; «Oppholdstillatelse kan nektes dersom det fremstår som mest 

sannsynlig at det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet har vært å etablere et 

grunnlag for opphold i riket for søkeren» (Utlendingsloven, 2008 § 40, fjerde ledd). Dette 

kapittelets siktemål er dermed å se hvordan sosiale normer for familieliv preger denne 

vurderingen. Spesielt er det søkerens egne sosiale normer som vil være i fokus.  

Ektheten ved et ekteskap, et langvarig samboerskap eller et nyetablert forhold kan være 

vanskelig å definere. Dette fordi familieinnvandring omfatter så mange ulike mennesker med 

ulike holdninger, verdier og normer knyttet til et familieliv; verken familieliv eller ekteskap er 

krysskulturelt gyldige kategorier (Hylland Eriksen, 2003). Et ekte ekteskap eller parforhold 

betegner et forhold som ikke inngår i proformabestemmelsen. Myndighetene i Norge frykter 

at familieinnvandring kan anvendes som en strategi for å få oppholdstillatelse (NOU 2004: 

20: 28). At Norge er et høyt ansett velferdsland, og også tilknyttet EØS-ordningen, kan gjøre 

en oppholdstillatelse i landet svært verdifull for veldig mange mennesker fra tredjeland. Det 

er nettopp dette som gjør spørsmålet om ekthet så betydningsfullt ved den rettslige 

håndteringen av familieinnvandring.  

Tidligere forskning på feltet har blant annet hatt et fokus på hvorvidt de sosiale normene for 

familieliv, som retten legger til grunn for sine vurderinger, er i tråd med hvordan søkerne selv 

opplever et familieliv. Helga Eggebø viser at UDI kan legge mye lit til tradisjonelle normer i 

søkernes hjemland, og at dette kan være et hinder for søkere som ikke har tradisjonelle 

ekteskap (Eggebø, 2013: 17). Helena Wray mener, i likhet med Eggebø, at det er de utypiske 

ekteskapene som står i fare for å stemples som proforma, ikke de ekteskapene som opptrer 

som tradisjonelle i opphavslandet (2006: 311). Det vil være interessant å se om funnene i 

dette kapittelet svarer til Wray og Eggebøs påstander på feltet, spesielt med tanke på funn fra 
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forrige kapittel. I likhet med forrige kapittel er det ønskelig å se funnene i lys av 

individualiseringsprosesser. 

6.2 Instruksens momenter 

Som et tilleggsdokument til utlendingsloven har Justisdepartementet utformet «Instruks om 

proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd» (heretter: instruks) (GI-01/2010). § 40 

fjerde ledd, også kalt proformabestemmelsen, gir rom for skjønnsutøvelse ved vurderinger 

hos UDI. Justisdepartementet ønsker med instruksen å opprettholde en bevissthet rundt 

proformaekteskap, og gi et grunnlag for å kunne avdekke ekteskapets formål ved en 

førstegangssøknad og ved søknad om fornyelse (ibid.). Grunnlaget er ulike momenter som 

Justisdepartementet mener saksbehandlere i UDI bør være særlig oppmerksomme på. Dersom 

det er en sannsynlighetsovervekt (over 50 prosent sjanse) for at forholdet inngått for 

oppholdstillatelsens del, har saksbehandleren, med hjemmel i utlendingsloven, rett til å avslå 

en søknad på bakgrunn av proforma (PN 2011-003: 3). 

Momentene, som kun skal være utslagsgivende i sammenheng med en mer omfattende 

vurdering, handler om søkernes forhold til hverandre. Instruksen sier selv at momentene er 

«[…] naturlege utgangspunkt for å vurdera om eit forhold er proforma» (GI-01/2010, min 

utheving). Ved å innlede momentene på denne måten kan mottakeren av instruksen, UDI, 

oppfatte at dette er allmenngyldige momenter som alltid er fremtredende ved en vurdering av 

et ekteskap. Dette gir inntrykk av at det er enkelte trekk ved et ekteskap som ligger i vår natur 

å følge. Dersom trekkene ikke etterfølges, vil ekteskapet være i strid med det naturlige. 

Videre følger listen over instruksens naturlige momenter (ibid., min utheving):  

-Kontakt mellom partane – til dømes kor lenge dei har kjent kvarandre og karakter og 

omfang av kontakten.  

-Kunnskapane partane har om kvarandre. 

-Samsvarande opplysningar frå partane – til dømes om korleis dei møttes, gifta seg og 

kontakt mellom dei. 

-Om ektefellane kan kommunisere på eit felles språk  

-Aldersforskjell mellom partane. 
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-Om det er betalt for giftarmålet utan at dette kan forklarast med grunnlag i 

medgiftstradisjonar. 

-Om ekteskapet klart er atypisk i forhold til ekteskapstradisjonar i heimlandet til 

utlendingane. 

-Om det føreligg omstende som talar for at ekteskapet er inngått ved bruk av tvang eller 

utnytting, eksempelvis at partane er klart ujamne i mental utvikling. 

-Om referansepersonen eller nære familiemedlem av søkaren har ei ekteskapeleg historie 

eller liknande, som gir grunnlag for mistankar av proforma.  

-Om den som søkar opphaldsløyve på grunnlag av ekteskapet, før har prøvd å få opphald på 

anna grunnlag, for eksempel på grunnlag av søknad om asyl, og om ekteskapet er inngått i 

nær tilknyting til eit avslag på anna søknad.  

-Om partane har tidligare ektefelle/sambuar/partnar som skal bu i lag med paret, jf. også 

lovas § 40 sjette ledd tredje punktum.  

Instruksens momenter vedrørende partenes kunnskap om hverandre, kontakt med hverandre, 

kommunikasjon, aldersforskjell, og om ekteskapet er atypisk i henhold til 

ekteskapstradisjoner i hjemlandet (momentene i kursiv i utdraget over), omhandler den indre 

strukturen i det enkelte parforhold. Dette er ikke momenter som knytter seg direkte til 

migrasjonsstrategier eller oppholdstillatelsen. I henhold til proformabestemmelsens vilkår er 

det sentralt å avdekke en søknads tilknytning til betaling, tidligere søknad og 

innvandringshistorikk. Momentene vedrørende den indre strukturen er på sin side en del av 

parets private sfære, og er preget av individuelle valg. Momentene viser tydelig at det er ulike 

forventninger til hvordan den indre strukturen skal fremstå for UDI. Er momentene basert på 

den indre strukturen også en del av de naturlige kriteriene ved vurderingen av ekteskapets 

motivasjon? Og hvilken vekt blir i tilfellet lagt på momentene? 

6.2.1 Momentene i lys av sosiale normer 

I lys av momentene omkring ekteskapets indre struktur, vil denne delen av kapittelet trekke 

frem momentenes relevans ved en form for ekteskapsinngåelse. Arrangerte ekteskap 

forekommer i Norge, og knyttes ofte til innvandrerfamilier eksempelvis fra Pakistan (NOU 

2004: 20: 239-246). I utredningen om ny utlendingslov forklares arrangerte ekteskap som 

ekteskap der «[…] andre aktører enn partene selv – normalt partenes foreldre eller andre nære 
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familiemedlemmer eller slektninger – i medhold av et tradisjonelt kulturmønster har hatt en 

sentral rolle i forhold til å velge ektefeller» (NOU 2004: 20: 239). Arrangerte ekteskap er 

tilknyttet det problematiske fenomenet tvangsekteskap (jf. kapittel 3).  Samtidig er 

etableringsformen ansett som et utgangspunkt for proformaekteskap, i form av arrangerte 

vennetjenester på tvers av landegrenser. På bakgrunn av dette er det særlig interessant for 

myndighetene å avdekke det enkelte ekteskapets hensikter.  

Ved et arrangert ekteskap kan en stille spørsmål vedrørende relevansen av instruksens 

momenter, spesielt momentene basert på kontakten mellom partene og kunnskapen partene 

har om hverandre. Det vil ikke være en garanti for at partene har god kjennskap til hverandre 

eller hverandres familier, og den forutgående kontakten har trolig vært liten, noe som kan 

forklares ut fra ekteskapets kulturelle kontekst: 

Det som blant annet karakteriserer de samfunn hvor tradisjonen med arrangerte ekteskap 

har sin utbredelse, er at de er familieorienterte – individet deltar i samfunnet først og fremst 

som et medlem av familien. Ekteskapet er en allianse mellom familier, og partenes familie 

og kaste- eller klantilhørighet blir derfor viktigere enn individuelle personlighetstrekk når 

en ektefelle skal utpekes. 

   Normalt har samfunnet også en patriarkalsk kultur, hvor blant annet begreper som 

skam og ære beskriver sentrale verdier. Kvinnen skal bevare sin uskyld inntil ekteskapet, 

og for at kvinnens ære ikke skal risikeres, er det derfor ikke rom for at partene har utbredt 

kontakt før ekteskapet. De sosiale hindere [sic] for kontakt mellom kjønnene er i seg selv 

en årsak til at ekteskapet må arrangeres av andre.  

  I visse kulturer, blant annet den pakistanske, er det vanlig at partene i et arrangert 

ekteskap er i slekt, og ofte er det da tale om ekteskap mellom søskenbarn eller mellom 

tremenninger. Familiebåndene styrkes på denne måten gjennom de ekteskapelige bånd 

(NOU 2004: 20: 240, min utheving). 

Kontakt mellom partene kan ikke være et reelt krav for å bevise ekthet ved arrangerte 

ekteskap. Slik det fremgår av utdraget over vises det til at det er sosiale hindre mellom 

kjønnene, og dermed er det ingen garantier for at partene har hatt noen forutgående kontakt. 

Uten denne kontakten kan det ikke garanteres at partene har den ønskede kunnskapen om 

hverandre som UDI søker etter. I dette tilfellet vil dermed ikke momentene være naturlige 

kriterier for å avgjøre forholdets ekthet. Momentene vil trolig heller ha en større verdi for 

utlendingsforvaltningen ved en eventuell søknad om fornyelse.   
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Vurderingen av søkerens hovedsakelige formål med ekteskapsinngåelsen hviler imidlertid 

ikke på kontakt- og kunnskapsmomentet alene. Arrangerte ekteskap kan knyttes til enkelte 

kulturelle tradisjoner, noe som er et annet sentralt moment for UDIs vurdering. Det er 

hensiktsmessig for UDI å forstå den kulturelle rammen som ekteskapet «tilhører», blant annet 

ved tilfeller av arrangerte ekteskap. Til tross for at arrangerte ekteskap skjer i Norge i stor 

grad (ibid.), oppleves arrangerte ekteskap fremdeles som noe distansert fra det norske 

samfunn, noe utdraget over viser. Arrangerte ekteskap omtales som et fenomen tilhørende 

enkelte samfunn, visse kulturer og i tilknytning til den pakistanske kultur. Ekteskapsformen 

nevnes ikke som en del av norsk kultur. De individualitetsnormene som gjelder for familieliv 

hos majoriteten i Norge ser ikke ut til å være representert i de samfunn der arrangerte 

ekteskap forekommer. Sitatet av Thomas Hylland Eriksen nedenfor, forklarer hvordan 

arrangerte ekteskap faller utenfor de forventningene til individualitet som ofte blir antatt å 

være gjeldende i det norske samfunnet:  

Lenge ble de tette familierelasjoner og den dype slektssolidaritet som kjennetegnet mange 

innvandrere, betraktet som positive trekk; men fra slutten av 1990-årene har stadig flere 

medieoppslag dreid seg om fenomener av typen tvangsekteskap, streng barneoppdragelse 

og æresdrap. Den tette, solidariske slekten, som handler korporativt (gruppen handler som 

én aktør), synes nå ikke å være forenlig med det moderne samfunns frihetsideologi og 

individualisme (2003: 131). 

De sosiale normene og idealene i det norske samfunnet skal derimot ikke være til hinder for 

søkere som har en sterk kulturell forankring: 

I den grad man måtte anse også slike arrangerte ekteskap som et problem i forhold til de 

frihets- og likestillingsidealer som man mener bør gjelde, må det søkes andre virkemidler 

med mindre drastiske følger for de enkeltpersoner det gjelder enn begrensninger i adgangen 

til å etablere det samliv begge brudefolkene ønsker i Norge (NOU 2004: 20: 241-242, min 

utheving) 

Arrangerte ekteskap blir fremstilt som en samlivsform som skiller seg fra de norske normene 

og verdiene omkring frihet og likestilling, men dette skal ikke være et grunnlag for å nekte 

familieinnvandring. Det er interessant at utredningen, samtidig som de argumenterer for at 

frihetsidealer er viktige i det norske samfunn, ikke viser til friheten til å velge egen form for 

familieinngåelse. Distanseringen fra de norske idealene viser samtidig en legitimering av 

samlivsformen, fordi den kan plasseres i en annen kulturell kontekst enn den norske. 
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Momentet om ekteskapet er atypisk i henhold til tradisjoner i søkerlandet, er dermed et svært 

sentralt moment for både søkere og saksbehandlere.  

Momentene vedrørende strukturen innad i parforholdet kan gi sine begrensninger og 

forventninger, men anerkjennelsen av den kulturelle innvirkningen på familieinstitusjonen 

viser at det ikke bare er de sosiale normene for familieliv i Norge som gjør seg gjeldende. 

Likevel kan en si, fra eksempelet om arrangerte ekteskap, at momentene ikke alltid vil fremstå 

som naturlige kriterier i vurderingen av et forholds hensikter. De momentene som er fremlagt 

i instruksen er trolig naturlige i en sosial kontekst for majoriteten av det norske samfunnet, 

men er ikke naturlig ved alle tilfeller av familieinngåelse. Instruksen gir dermed ikke det 

fullstendige grunnlaget for vurderingen av proformabestemmelsen. 

6.3 Retningslinjer – ekteskapets kontekst 

Det vil altså være hensiktsmessig for retten å vurdere den indre strukturen ved et ekteskap og 

et samliv med en mer kontekstuell tilnærming. Videre blir det vist til hvordan UDI blir 

oppfordret til å foreta vurderinger på bakgrunn av individuelle forutsetninger, noe som gjerne 

innebærer de sosiale normene som er karakteristiske for samfunnet søkeren opprinnelig er fra. 

Da retningslinjene viser den tiltenkte kontekstuelle forståelsen, viser saker fra lagmannsrett og 

høyesterett hvordan vurderingen av momentet om et atypisk ekteskap foregår i praksis. 

Sammen med instruksen utformet av Justisdepartementet finnes fler arbeidsdokumenter som 

instruerer UDIs arbeid. Deriblant er et sett med «Retningslinjer for vurdering av saker i 

forhold til proforma […]» (heretter: retningslinjer) (PN 2011-003: 1). Retningslinjene er et 

praksisnotat som skal rettlede saksbehandlere hos UDI til å behandle saker i samsvar med 

utlendingsloven, utlendingsforskriften og instruksen fra Justisdepartementet. Retningslinjene 

utdyper i større grad det kontekstuelle ved momentene som blir lagt frem i instruksen. Det blir 

forklart at momentene ikke kan stå som argument alene, og at momentene må settes opp mot 

søkerens individuelle forutsetninger, slik eksempelet om arrangerte ekteskap viste til. 

Momentet om kunnskap om hverandre blir tatt opp i retningslinjene med en mer kontekstuell 

forståelse: «Hva paret vet om hverandre vil også kunne variere avhengig av hvilket 

land/kultur de kommer fra» (PN 2011-003: 5). Retningslinjene legger altså til rette for et 

større fokus på individuelle forutsetninger.  

I retningslinjene blir det kontekstuelle ved valg av partner lagt frem slik:  
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I mange kulturer er det vel så viktig å benytte muligheten for ekteskap til å forbedre sin 

økonomiske, klassemessige eller sosiale livssituasjon som å inngå i ekteskapet som resultat 

av kjærlighet. I slike kulturer vil det ikke være uvanlig å inngå ekteskap på tvers av 

generasjoner. Vi har derfor over tid sett at det i enkelte land har utviklet seg en kulturell 

aksept for at ekteskap inngås på tross av stor aldersforskjell uten at dette indikerer at 

hovedformålet med ekteskapet er å oppnå en oppholdstillatelse i Norge (PN 2011-003: 7).  

Retningslinjene ønsker å vise UDI hvordan inngåelse av ekteskap kan være preget av valg og 

vurderinger som ved første øyekast kan være koblet til instruksens momenter. Likevel må 

forvaltningen forstå at dette kan forklares ut fra søkernes tradisjoner og kultur. Praktiske 

vurderinger rundt partnervalg kan være vanlig for mennesker fra enkelte områder, og det er 

hensiktsmessig for UDI at de forstår at partnervalg ikke behøver å være er et resultat av 

kjærlighet. Det samme gjelder ved stor aldersforskjell, et moment som er belyst i instruksen. 

Den enkelte søkers kulturelle forutsetninger må tas i betraktning ved en proformavurdering. 

Det gjelder å være oppmerksom på at praktiske motivasjoner for å inngå et ekteskap ikke er i 

strid med proformabestemmelsen.  

Samtidig som UDI her blir gjort oppmerksomme på den betydningen kultur og tradisjon kan 

ha ved inngåelse av et parforhold, blir eksemplene satt i kontrast til hva UDIs ansatte trolig 

ville tolket i de ulike situasjonene. UDIs ansatte, slik det går frem av utdraget over, kunne 

forventet at ekteskap inngås gjennom kjærlighet. De forventningene som står til et ekteskap i 

utlendingsforvaltningens øyne skal ikke påvirke de vurderingene som blir gjort. Den norske 

utlendingsforvaltning blir altså oppfordret til å legge til side sine forventninger til familieliv, 

og forsøke å forstå den kulturelle konteksten til hver enkelt søker av familieinnvandring.  

6.3.1 Atypisk ekteskap 

Videre vil retningslinjenes fokus på momentet for et atypisk ekteskap bli belyst i henhold til 

hva som ligger i et brudd på en sosial norm. «Dersom ekteskapet avviker fra det som er 

normen i et land eller område, skal dette inngå i vurderingen av om ekteskapet mest 

sannsynlig er inngått hovedsakelig for å skaffe søkeren oppholdstillatelse i Norge» (PN 2011-

003: 7). Momentet omkring et atypisk ekteskap har til nå virket å ha en sentral rolle i 

vurderingen av proforma, noe som forblir fokus videre i kapittelet. Dette momentet tillegges 

mye vekt i retningslinjene, og verdien av momentet kom frem ved eksempelet om arrangerte 

ekteskap.  
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Den kontekstuelle anerkjennelsen hos UDI tillater at alle søkere får en tilpasset vurdering. Det 

er samtidig viktig å få frem hvor tungt en slik vurdering kan veie, og hvor viktig de lokale 

normene kan være for vurderingsprosessen her i Norge. «Alle land har i større eller mindre 

grad tradisjoner knyttet til inngåelse av ekteskap. I noen områder står tradisjoner langt 

sterkere enn andre steder» (ibid.). For å vise hvordan tradisjonene kan forstås i praksis, blir 

det i retningslinjene lagt frem et eksempel fra Konya-regionen i Tyrkia:  

En stor del av familieinnvandringssøkere fra Tyrkia kommer fra regionen Konya. I dette 

området er det vanlig å gifte seg tidlig i 20-årene. Mannen er vanligvis eldre enn kvinnen. 

Ekteskapet skal inngås borgerlig, og det er vanlig å feire ekteskapsinngåelsen med slekt og 

venner. Ofte inngår ektefellene religiøst ekteskap i tillegg til den borgerlige 

ekteskapsinngåelsen, fordi mange mener det er denne delen av ekteskapsinngåelsen som 

danner det egentlige fundamentet for samlivet mellom mann og kvinne. Ved 

ekteskapsinngåelsen skal kvinnen motta en gave, og ekteskapet må kunngjøres til 

ektefolkenes miljø for at ekteskapet skal være inngått i tråd med islam (Ibid., min 

utheving).  

Det hentes ut informasjon om ulike land ved behov gjennom Landinfo. Utdraget over er et 

eksempel på hvordan informasjon av denne typen kan beskrive det som vanligvis skjer ved en 

ekteskapsseremoni i Konya-regionen i Tyrkia. Eksemplet skaper et bilde av den vanlige 

prosessen i området, og skaper samtidig et sett med forventninger til alle søkere fra området. 

Begrepene i kursiv er markert for å vise de normative uttrykkene som blir anvendt. At 

ekteskapet ofte eller vanligvis foregår på en spesifikk måte forteller om de forventningene 

som stilles i det gjeldende samfunnet. Det fortelles derimot lite om hva som skjer ved et 

eventuelt normbrudd. At noe er vanlig betyr ikke at det må skje.  

Videre sies det:  

Om en ung tyrkisk mann fra dette området inngår ekteskap med en eldre norsk kvinne, som 

i noen tilfelle også er skilt, strider dette mot den foretrukne normen i søkerens hjemland. 

Når ekteskapsinngåelsen heller ikke blir feiret i særlig utstrekning, det ikke utveksles gaver 

og ekteskapet ikke er kjent for søkerens miljø, fremstår ekteskapet som klart atypisk i 

Tyrkia (ibid., min utheving).  

Hvis søkeren ikke følger de sosiale normene er han eller hun sosialt atypisk, og vil være 

mistenkeliggjort. Bortsett fra søker og referansepersonens egne ord om ektheten ved et 

ekteskap, har ikke saksbehandleren stort mer enn de sosiale normene å belage seg på. Det vil 

derfor være hensiktsmessig for utlendingsforvaltningen å vurdere ekteskapet ut fra den sosiale 
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kontekst. Et stort avvik fremgår av retningslinjene som mer mistenksomt i en 

proformasammenheng (PN 2011-003: 8). Retningslinjene anerkjenner at ulike land har ulike 

tradisjoner, og også at tilknytningen til disse tradisjonene varierer. Retningslinjene 

understreker dermed at omfanget av avviket fra en norm også må vurderes i henhold til 

kulturen, der det i noen tilfeller kan være aksept for større avvik fra en norm enn andre steder. 

Det er likevel interessant at hovedpoenget til retningslinjenes eksempler virker å være hvor 

avgjørende den sosiale tilknytningen er i en proformavurdering.  

6.3.2 Tradisjoner og normer i sin helhet 

De sosiale normene, og tilknytning til disse, vil være sentrale i en vurdering av hvilken 

motivasjon et par har hatt for inngåelsen av et ekteskap. Det kom ikke frem hvor stort et 

eventuelt normbrudd kan være før normbruddet utgjør noen form for mistanke. Videre 

presenteres derfor et eksempel på hvordan normbrudd blir tolket av utlendingsforvaltningen i 

en høyesterettsdom. I retningslinjene blir UDI anbefalt å se til denne dommen for et bedre 

innblikk i hvordan sosiale normer kan tolkes i retten.  

Saken omhandler en proformasak mellom en pakistansk mann (A) og en norsk kvinne (B). A 

søkte oppholdstillatelse i Norge gjennom familieinnvandring med B etter at de hadde giftet 

seg ved den pakistanske ambassaden i Athen, Hellas. A fikk avslag på sin søknad av UDI 

«[…] begrunnet med at As ekteskap med B med overveiende sannsynlighet var inngått med 

det formål å skaffe ham arbeidstillatelse i Norge» (Rt-2006-1657). A sendte klage til 

Utlendingsnemnda, men de var enige i UDIs begrunnelse for avgjørelsen. Videre gikk A til 

søksmål mot staten v/Utlendingsnemnda, og tingretten fant da UNEs vedtak ugyldig. Staten 

v/Utlendingsnemnda tok saken videre til Borgarting Lagmannsrett, som stadfestet tingrettens 

dom, og dermed ble saken anket til høyesterett. Den ankende parten legger i høyesterett vekt 

på de ulike momentene som de hevder trekker i retning av en sannsynlighetsovervekt for et 

proformaekteskap. Deriblant finner vi:  

-A på 22 år giftet seg med en kvinne på 45 år, som til overmål både hadde vært gift 

tidligere og hadde et langt samboerskap bak seg, og som til sammen hadde født fem barn, 

hvorav de to eldste var eldre enn hennes nye ektefelle.  

-Ved å inngå dette ekteskapet brøt A med de normer som gjelder i den kulturkrets som han 

kom fra. Dette illustreres ved at hans familie verken var involvert i planlegging eller feiring 
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av bryllupet. Det er ellers intet som tyder på at A har løsrevet seg fra tradisjonene i sitt 

hjemland. 

[…] 

- Til tross for Bs kjennskap både til pakistansk religion, kultur og språk, er det lite som 

tyder på at ektefellene har felles interesser (ibid., min utheving). 

At aldersforskjellen blir tatt opp, betyr at den er utover det momentene i instruksen anså som 

en naturlig aldersforskjell mellom ektefolk. Ektefolkene har heller ingen felles interesser, noe 

som trolig har fått utlendingsforvaltningen til å anta at ekteskapet ikke er inngått for at de to 

skal leve sammen, men fordi det har en større praktisk verdi.  

Momentet som sier at A har brutt med normene er spesielt interessant her. Dette argumentet 

samsvarer med tidligere nevnte eksemplene fra Konya-regionen. Enkelte normer for 

tradisjoner rundt ekteskapsinngåelse fremstår som bindende for en persons tilhørighet med 

kulturen i sitt opphavsland. At A ikke har inngått ekteskap på den tradisjonelle måten, er lagt 

frem som en del av et bevisgrunnlag for at ekteskapet i sin helhet ikke er reelt. Videre i 

utdraget går det frem at familien til A ikke har deltatt i planlegging eller feiring av bryllupet, 

noe som er med på å forsterke mistanken om proforma. Det kan tyde på at de sosiale normene 

stiller veldig sterkt der A opprinnelig kommer fra.   

Det sies også at A ikke virker som å ha løsrevet seg fra tradisjonene i sitt hjemland. Med dette 

kan det virke som at A er forventet å følge sin opprinnelige kultur i sin helhet, eller ikke følge 

den i det hele tatt. Dette er en interessant forståelse av en persons tilknytning til kultur: 

dersom noen av normene blir brutt er den kulturelle tilknytningen også brutt. 

Utlendingsforvaltningen legger til rette et perspektiv som forventer en helhetlig tilknytning til 

kultur, et perspektiv som trolig ikke har en samfunnsmessig forankring. Høyesterett kom frem 

til at det ikke var tilstrekkelige bevisgrunnlag for å kunne si at ekteskapet var proforma, og 

staten v/Utlendingsnemnda tapte saken. Det er likevel interessant å se hvordan instanser i 

utlendingsforvaltningen legger en stor vekt på kulturelle og tradisjonelle normer, og hvordan 

et brudd på en norm kan indikere proforma. Det fremstår som at tilknytningen til de sosiale 

normene er avgjørende for hvordan utlendingsforvaltningen forstår ekteparets formål bak 

ekteskapet.  

De sosiale normene, og søkerens tilknytning til de, tegner et bilde av at søkeren handler på 

instinkt. Utlendingsforvaltningen virker å vurdere tilknytning til sosiale normer som en 
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validering av en sosial tilknytning og en naturgitt måte å handle på. Mennesker handler 

derimot ikke på bakgrunn av instinkt, men handler på bakgrunn av den kulturelle og sosiale 

kunnskapen de har opparbeidet seg (Hydén, 2002a: 61). De sosiale normene som er gjeldende 

i samfunnet en kommer fra, kan opptre som naturlige, da de er internalisert (Elster, 1989: 

119). Når denne informasjonen om søkernes sosiale tilknytning blir anvendt, fremstår 

utlendingsforvaltningen som en normsender over søkerne. De sosiale normene fra deres 

hjemland blir reprodusert i retten, ettersom utlendingsforvaltningen i Norge forventer at 

søkeren skal handle innen sitt tradisjonsmønster. Karl-Dieter Opps poeng, om at det 

fremsettes ulike forventninger som er nærmere krav til hvordan en person burde handle i en 

gitt situasjon, er gjenkjennelig ved dette eksempelet (2001: 121).  

Det en kan tolke av bruken av de sosiale normene fra søkerens hjemland, er at det er 

forventninger til at normene skal være internalisert hos søkeren. Internaliserte sosiale normer 

skiller seg fra rasjonelle handlinger (Elster, 1989: 113). Søkeren vil følge sosiale normer fordi 

de er internalisert, og etterfølges ikke fordi den er et middel for å oppnå en fortjeneste. Det er 

helt naturlig for søkeren at dette er en måte å inngå/leve i en familie, og det er ikke til 

søkerens hensikt å oppnå en videre funksjon ved søknaden om familieinnvandring. Det ville 

vært en rasjonell handling med et mål om oppholdstillatelse, ikke et ønske om å leve i et 

familieliv. Dersom utlendingsforvaltningen kan vise til at paret lever etter sine internaliserte 

normer vil det bety at paret ikke har inngått samlivet på bakgrunn av en rasjonell handling.  

Ut fra funnene presentert over vil det da tyde på at utlendingsforvaltningen setter likhetstegn 

mellom rasjonelle handlinger og familieinnvandring som migrasjonsstrategi. Dette er i tråd 

med hvordan Lucy Williams mener at «[g]lobally, migration controls on marriage migration 

are based on the assumption of migrants as ’rational actors’ seeking to gain personal 

advantage by migrating» (Williams, 2010: 71). På bakgrunn av funnene fra dette kapittelet 

forstås koblingen mellom en rasjonell handling og antakelsen om migrasjonsstrategi i lys av 

den tyngden utlendingsforvaltningen legger til søkerens overholdelse av sosiale normer. 

6.4 Rettslig individualisering? 

Når Beck-Gernsheim forklarer endringene i det vestlige familielivet, ser hun det opp mot 

individualiseringsprosesser som skjer i samfunnet. Hun stiller da spørsmål om hva den nye 

familien er, dersom vi ikke lenger har en sterk tilhørighet til de sosiale normene knyttet til den 
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tradisjonelle kjernefamilien? Det hun svarer med, er at endringer i samfunnet ikke innebærer 

at familier er løsrevet fra alle normer, men at familiene kan organisere seg slik de vil samtidig 

som de lengter etter de tradisjonelle båndene (2002: 7-10). Den vestlige familien knytter 

sammen nye forventninger til individualitet med tradisjonelle normer til et familieliv. På den 

måten kan en forstå det som en form for hybridisering av tradisjoner og autonomi.  

Det er derimot ikke denne formen for individualisering i henhold til sosiale normer 

datamaterialet fra dette kapittelet viser. Søkerne har ikke rom for å hybridisere tradisjoner fra 

hjemlandet med individuelle valg. I motsetning til forrige kapittel, der normene implisitt 

hadde en rolle for retten, anvender retten her sosiale normer som eksplisitte utgangspunkt og 

vurderingsgrunnlag. Søkernes tilknytning til sosiale normer virker avgjørende, og virker ikke 

å være i tråd med hvordan Beck-Gernsheim mener det vestlige samfunn har en hybridisering 

av tradisjonelle normer og autonomi. Vil bruken av de sosiale normene likevel vise en 

tilknytning til individualiseringsprosesser i samfunnet?  

Uavhengig av at individualiseringsprosesser ikke løsriver mennesker fra sosiale normer 

generelt i samfunnet, så vil individualiseringsprosesser likevel trekke individet ut av den 

større gruppen. Der enkeltindivider tidligere ble definert ut fra en gruppetilhørighet er 

individer nå ansett som mer autonome og selvstendige. Dette er ikke gjenkjennelig fra 

utlendingsforvaltningens anvendelse av sosiale normer. Heller blir søkeren plassert i en antatt 

gruppe, og tilhørigheten til den gruppen blir registrert og vurdert av Landinfo. Når søkeren da 

skal forstås ut fra egne forutsetninger, mister søkeren også sin individuelle tilknytning til 

gruppen. De sosiale normene blir et verktøy for å fortolke formålet bak ekteskapet, noe som 

egentlig ignorerer søkeren selv. Utlendingsforvaltningen virker da ikke å ta hensyn til at 

søkeren, som allerede har giftet seg med en norsk borger og ønsker opphold i Norge, ønsker å 

flytte vekk fra det samfunnet utlendingsforvaltningen vurderer søkeren ut fra.   

Det som likevel understøtter hvordan denne bruken av sosiale normer er i tråd med 

individualiseringsprosesser i samfunnet, er hvordan retningslinjene oppfordrer til en 

individualisert vurdering. De sosiale normene brukes ikke som vurderingsverktøy for å låse 

bildet av søkeren til en kulturell gruppe, men for å skape en helhetlig kontekst av søkerens 

handlinger. Utfordringen med proformaekteskap er at det i noen tilfeller kun er søkeren som 

sitter på sannheten om formålet bak ekteskapsinngåelsen. Utlendingsforvaltningen anvender 

dermed en forståelse av at inngåelsen av familieliv er et sosialt fenomen og er stekt kulturelt 

betinget. Det er hensiktsmessig å trekke dette tilbake til hvordan Beck og Beck-Gernsheim 
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tolker individualiseringsprosesser i samfunnet som noe mer enn et uttrykk for selvrealisering 

og autonomi (2002). Individualiseringsprosesser skjer ved ulike samfunnsinstitusjoner og 

preger dermed samfunnet ulikt. En økt individualisering innebærer at individet er trukket ut 

av gruppen i den forstand at individet for eksempel opplever en sterkere individuell 

tilknytning til retten. I dette tilfellet er den individuelle tilknytningen synlig gjennom 

utlendingsforvaltningens arbeid med å vurdere den enkelte søker opp mot egne kulturelle 

forutsetninger. Når utlendingsforvaltningen henter ut kunnskap fra Landinfo får de 

muligheten til å bedømme ektheten fra individets forutsetninger, og å tilpasse 

saksbehandlingen til individet. En kan dermed argumentere for at den rettslige reguleringen 

på feltet følger den individualiseringen i samfunnet, i det minste i det vi anerkjenner at 

individualisering er mer komplekst enn bare selvrealisering og frihet til å velge sin familie. 

6.5 Sammenfattende redegjørelse 

Dette kapittelet har vist hvordan sosiale normer anvendes eksplisitt i saker om 

familieetablering. I motsetning til forrige kapittel, der det var norske forventninger til 

familieliv som gjorde seg gjeldende, er det i dette kapittelet søkerens antatte sosiale normer 

som blir anvendt. Dette kapittelet er i tråd med Wray (2006) og Eggebøs (2013) påstander om 

at utradisjonelle ekteskap er i større fare for å bli mistenkt for proforma enn tradisjonelle 

ekteskap.  

Med utgangspunkt i funnene kan det tolkes at sosiale normer – uavhengig av hvilke normer 

som gjelder – validerer et forholds ekthet. Dette fordi en tilhørighet til en større gruppe 

opprettholder ideen om at de valgene som blir tatt fremstår som naturlige for det gjeldende 

paret. Dersom paret ikke opptrer som følger av denne kollektive tilhørigheten, samt ikke 

svarer til momentenes forventninger, kan det fremstå som at paret handler rasjonelt. En 

rasjonell handling i dette tilfellet vil indikere at det kan ha vært andre formål med 

parforholdet enn forholdet i seg selv, nemlig migrasjonen, og vil dermed være et tegn på 

proforma.  

I likhet med funnene fra kapittel 5, viser også dette kapittelets funn at sosiale normer preger 

rettens håndtering av familieinnvandring, men på ulike måter og i ulik grad. Funnene fra 

begge kapitlene viser og at sosiale normer er et utgangspunkt for å fortolke hva en familie er. 
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I neste kapittel ses det nærmere på hvilken rolle de sosiale normene har i retten, og hvilke 

implikasjoner dette har for de sosiale normenes status og egenskaper.  
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7 Normens rolle og egenskaper 

7.1 Innledning 

Hvordan blir sosiale normer i retten anvendt og tolket av utlendingsforvaltningen? Hvordan 

opptrer sosiale normer i retten, og hvilken rolle har de i retten? De tidligere kapitlene har vist 

hvordan sosiale normer for familieliv preger reguleringen av familieinnvandring. Funnene er 

hensiktsmessige for å vise at søkerne blir bedømt ut fra både normer tilknyttet forventninger i 

det norske samfunnet, og konkrete sosiale normer i hjemlandet. Dette er viktige funn i 

henhold til tidligere forskning, men tegner ikke et helhetlig bilde av temaet. Jeg mener det er 

vesentlig å se hvilke implikasjoner bruken av sosiale normer faktisk har, for å kunne si noe 

om hvorfor normene anvendes. Jeg vil starte med dette kapittelet, og med å fokusere på 

hvordan utlendingsforvaltningen anvender de sosiale normene, for deretter å tolke hvilke 

egenskaper de sosiale normene får i retten.  

Første del av kapittelet vil fokusere på hvordan sosiale normer blir anvendt i retten, og da 

særlig i saker der det er en skepsis til motivasjonen for et nyetablert ekteskap. Dette gjør jeg 

for å vise at sosiale normer har en konkret rolle i retten, utover det å prege ideen om hva et 

familieliv er. I andre del av kapittelet vil jeg fortolke de sosiale normene i retten med 

utgangspunkt i Håkan Hydén og Niklas Luhmann. Hydén viser konkret til hvordan sosiale 

normers egenskaper kan endre seg på en rettslig arena, og Luhmann viser hvordan retten 

benytter sosiale inntrykk på egne premisser. Dette vil være hensiktsmessig for å skape en mer 

helhetlig forståelse av hva som egentlig foregår når sosiale normer får ta del i retten.  

7.2 Normer som bevis 

Sosiale normer blir anvendt i retten, og kan være førende for hvordan retten forstår familieliv. 

Det vil samtidig være hensiktsmessig å se til hvilken rolle normen kan ha i retten. Med et 

utgangspunkt i hvordan Eivind Kolflaath forstår bruken av bevis som en måte for retten å 

skape meningsbærende fortellinger, vil denne delen av kapittelet fokusere på hvorvidt normen 

blir brukt som et bevismoment ved rettsavgjørelser (2013).  Kolflaath mener enkelte 

bevismomenter kan gi lite informasjon alene, men at de kan skape mening til en større 

fortelling. Et bevis har «[…] et potensial til å fylle ut og forsterke fortellingen» (Kolflaath, 

2013: 100). De neste avsnittene vil vise om Kolflaaths oppfattelse av bevis vil være 
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overførbart til anvendelsen av sosiale normer. En forståelse av normer som momenter ved en 

bevisvurdering vil være hensiktsmessig for og videre utforske den rollen sosiale normer kan 

ha i retten.  

7.2.1 Å dele seng 

Hvis det er tvil om et ekteskap eller samboerskaps ekthet kan politiet, i regi av UDI, 

gjennomføre bostedskontroller. Sammen med intervjuer av søker og referanseperson kan 

bostedskontroller være viktige bevis for overholdelsen av bostedsvilkåret. Ved et brudd på 

vilkåret kan utlendingsforvaltningen, med hjemmel i utlendingsloven, nekte videre opphold 

for søkeren av familieinnvandring. Bostedsvilkåret, og kontrollene, er interessante i saker om 

proforma, men det er særlig etter at søkeren har fått innvilget sin søknad at kontrollene er av 

betydning: 

Av bevismessige grunner vil det gjerne være enklere å reagere mot proformaekteskap etter 

at oppholdstillatelse er gitt og søkeren har bosatt seg i Norge. Dersom det viser seg at 

partene ikke bor sammen, vil tillatelsen kunne tilbakekalles eller fornyelse nektes under 

henvisning til at vilkåret om at partene skal bo sammen ikke er oppfylt. Det er da i 

prinsippet ikke nødvendig å ta stilling til proformaspørsmålet. Også det bevistemaet man 

her står overfor vil imidlertid kunne fremstå som krevende. Parter som har arrangert et 

proformaekteskap, vil ofte også arrangere bevis for at de bor sammen i et 

husstandsfellesskap (NOU 2004: 20: 226-227).  

Bostedsvilkåret og vilkåret om forholdets ekthet er i teorien to separate vilkår. Brudd på 

bostedsvilkåret innebærer ikke at ekteskapet er proforma, men utlendingsforvaltningen 

trenger da ikke å ta hensyn til å bevise at det er sannsynlighetsovervekt for proforma. På 

bakgrunn av dette, er bostedsvilkåret særlig relevant i saker der det er mistanke om proforma. 

Videre følger to eksempler fra lagmannsretten der politiet rapporterer om ulike bevis på 

tilstedeværelse av begge parter i huset. Tilstedeværelse er viktig fordi det er det som viser 

utlendingsforvaltningen at bostedsvilkåret overholdes, men hva leter politiet etter for å bevise 

tilstedeværelse?  

Den første saken omhandler i korte trekk et spørsmål ved ekteskapets formål mellom søkeren 

A, en vietnamesisk mann, og referansepersonen C, en vietnamesisk kvinne med norsk 

statsborgerskap (LB-2014-111167). A fikk arbeids- og oppholdstillatelse på bakgrunn av sitt 

ekteskap med C i 2005. Ved en søknad om permanent oppholdstillatelse tre år senere ble det 
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derfor satt i gang årlige bostedskontroller. Bostedskontrollene avslørte at samlivet var uten 

ekthet, og UDI tilbakekalte da As arbeids- og oppholdstillatelse. A sendte en klage til UNE, 

men UNE opprettholdt UDIs vedtak. Saken ble tatt videre til Oslo Tingrett, der tingretten fant 

UNEs beslutninger ugyldige. Staten v/Utlendingsnemnda anket da dommen til Borgarting 

Lagmannsrett.  

Staten v/Utlendingsnemnda anfører at: «Bostedskontroller har avdekket at partene over tid 

ikke har bodd sammen. I tiden de har hatt felles bopel, har de ikke hatt et reelt samliv. 

Partene har relativt liten kjennskap til hverandres familier, og det finnes ingen bilder av de to 

sammen» (LB-2014-111167, min utheving). Hva som legges i et reelt samliv kommer 

imidlertid ikke frem. A, på sin side, anfører: «De har også forklart seg likt om parets hverdag, 

herunder økonomi, matvaner og sovearrangement. Bostedskontrollene underbygger her 

partenes forklaring» (ibid., min utheving).  

Det ble foretatt bostedskontroller i 2009, 2010 og 2011. Ved første kontroll bemerkes det at: 

[…] det ikke ble observert mannlige sko eller tøfler i gangen. C skal til dette ha opplyst at 

A kun hadde ett par sko. På soverommet var det kun en enkeltseng. C opplyste at A kun var 

hjemme i helgene, og at han da sov på sofa i stuen. Det var ingen klær som tilhørte A i 

klesskapet, men noe var pakket ned i en eske» (ibid., min utheving).  

I 2010 ble det vist til at: «[…] A og sønnens navn da sto på postkassen, noe som ikke var 

tilfelle ved første kontroll. Det var A som slapp politiet inn. Hans sønn lå og sov i et lite 

rom/kott. Ettersom A snakker lite norsk, ble det ikke spurt så mye under kontrollen» (ibid.). 

I 2011 ble nok en bostedskontroll gjennomført: 

Av rapporten fremgår det at det tok svært lang tid dør [sic] døren ble åpnet, til tross for at 

politiet noen minutter tidligere hadde snakket med C og varslet sin ankomst. Da de kom 

inn, lå As sønn på sofaen. A lå på det som politiet oppfattet som Cs rom. En liten bod ved 

leiligheten var omgjort til soverom. Der sto As tøfler, og hans klokke og lommebok lå på 

nattbordet. C forklarte dette med at rommet ble benyttet til oppbevaring, men benektet at A 

benyttet det som soverom.  

A og C har forklart at de normalt ikke sov i samme seng ettersom de arbeidet til ulike tider 

og fordi A snorket. Han sov derfor normalt på sofaen slik at C ikke ble forstyrret (ibid., min 

utheving). 
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Staten v/Utlendingsnemnda hevder at samlivet ikke har vært reelt til tross for at paret bor 

sammen. Bostedskontrollene viser at det er et fokus på den generelle tilstedeværelsen, blant 

annet når det kommer til navn på postkassen og etter hvert personlige eiendeler i bopelen. Fra 

rapportene om bostedskontrollene er det tydelig at det er mer som fanger politiets 

oppmerksomhet. I 2009 og 2011 virker det relevant å poengtere soveplassene i leiligheten. 

Spesielt i 2011 er soverommene i fokus, og A og C gir forklaringer til politiet om hvorfor de 

ikke deler seng. Den store rollen dette poenget får, i en relativt kort gjengivelse av rapportene 

fra bostedskontrollene, gir et inntrykk av at sovearrangementet er svært meningsbærende for 

utlendingsforvaltningen.  

Sovearrangementet blir igjen fremtredende i en annen rettsavgjørelse, men i dette tilfellet 

forteller deres felles seng en annen historie for retten. Søkeren, A, er en kurdisk kvinne fra 

Tyrkia som ønsket arbeidstillatelse på bakgrunn av familieinnvandring med referanseperson 

C, en syrisk mann med opphold i Norge. Ekteskapet deres ble vurdert som proforma av UDI, 

UNE og Oslo Tingrett. Ved en anke til lagmannsretten ble saken vurdert på nytt. Vurderingen 

av ekteskapets hovedformål var særlig basert på aldersforskjell, bakgrunnen for 

ekteskapsinngåelsen og bostedskontroller. To bostedskontroller ble foretatt, og 

lagmannsretten fant kontrollene relevante for argumentet om at ekteskapet er reelt. Det blir 

vist til at A og C har levd sammen siden bryllupsnatten, med unntak av perioden A var i 

Tyrkia som følge av tingrettens dom. Basert på vitneuttalelser anser lagmannsretten 

boforholdet som «[…] at ektefellene ikke bare har hatt felles adresse, men at de også har levd 

sammen som ektefeller» (LB-2010-56326, min utheving). Bostedskontrollene underbygger 

vitneuttalelsenes karakter:  

Beskrivelsen av leiligheten tyder på at også A bodde fast der. Der var bilder av henne og 

familien og bilder fra bryllupet. På badet var det to tannbørster og en del sminke. I 

leilighetens eneste soverom hadde dobbeltsengen to puter og én stor dyne. I skap og skuffer 

var klær, papirer, bilder og andre personlige eiendeler til A (ibid., min utheving).  

I likhet med saken til det vietnamesiske paret, leter politiet etter tilstedeværelse av begge 

parter i boligen under en kontroll. Toalettsaker, klær og eiendeler validerer denne 

tilstedeværelsen. Det er derfor sannsynlig at både A og C bor i leiligheten fast. Leilighetens 

soverom viser ikke bare at begge parter sover der, men at de trolig deler seng. I motsetning til 

det vietnamesiske paret, fremgår det ikke av rapporten at det kurdiske paret må utdype sitt 

valg av sovearrangement. 
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Ifølge Strasser et al. opplever søkere av familieinnvandring at de må tilpasse seg normene i 

landet for å oppfylle kravene som blir stilt (2009: 165). Sovearrangementet er et uttrykk for 

hvordan ekteparet har valgt å organisere seg og leve innad i hjemmet, og fokuset fra politiet 

fremstår som preget av forventninger til hva den organiseringen betyr. Politiet har en 

forventning til at et ekteskap innebærer en delt seng, i det minste delt soverom. Dette kan 

settes i sammenheng med de uttrykk for intimitet som er forventet av et ektepar: «Til 

uminnelege tider har omgrepet "å dele bord og seng" symbolisert to sider av ekteskapet som 

heng uløyseleg saman: det produktive og reproduktive fellesskapet i hushaldet» (Sogner, 

2003: 150). Å dele seng har en tilknytning til ekteparets forventede funksjon for å 

reprodusere, noe sengen da blir et symbol for. Det vietnamesiske parets antatte 

sovearrangement bryter med de forventningene, og skaper en mistanke om at formålet med 

ekteskapet er en oppholdstillatelse. Rapportene nevner ikke eksplisitt hvordan de tolker 

sovearrangementet i noen av sakene, men at sovearrangementet er en del av rapporten viser at 

det er av betydning. Den delte sengen fremstår ikke bare som et ønske til ekteskapets samliv, 

men er i dette tilfellet nærmere et krav (Opp, 2001).  

Rapportene i rettsavgjørelsen kan tyde på at soveplassene anvendes av politiet som mer enn et 

moment for å vise en tilstedeværelse i hjemmet. Soveplassene, og spesielt hvordan parene har 

valgt å arrangere disse, virker å være nært knyttet til en vurdering av samlivets ekthet. En kan 

argumentere for at sovearrangementet utfyller en historie om parenes formål med ekteskapet. 

Dette fordi sovearrangementet, som er uten rettslig regulering i samfunnet, får en vesentlig 

rolle i rapportene. I rapporten fra det vietnamesiske paret blir sovearrangementet 

problematisert i større grad enn i saken om kurderne, trolig fordi det kan fremstå som at 

vietnameserne ikke deler seng, noe kurderne mest sannsynlig gjør. Det er ikke den faktiske 

tilstedeværelsen av at begge parter sover i bopelen som er relevant i rapportene, men hva 

sovearrangementet kan fortelle om samlivet. Dette kommer frem av at vietnameserne, selv om 

de har overholdt bostedskravet, likevel er antatt ikke å ha et ekte samliv. 

Sovearrangement, som en forventning til samlivet innad i hjemmet for politiet og retten, 

fremstår her som et meningsbærende moment i en historie om de ulike parenes antatte formål 

med ekteskapet. For vietnameserne blir bruddet med forventningen en del av historien om at 

deres samliv ikke er reelt. For kurderne forteller en delt seng en overholdelse av sosiale 

forventninger til hvordan et samliv burde leves, og blir et meningsbærende faktum i historien 

om at paret lever sammen som ektefeller. I tråd med Kolflaaths forståelse av hvordan bevis 
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anvendes, kan det tyde på at den delte sengen er et sentralt moment ved en bevisvurdering i de 

to ulike sakene, i det de utfyller historien om ekteskapets realitet (2013).  

7.2.2 Et uvanlig ekteskap 

Eksemplene over var preget av en implisitt bruk av forventninger til et ekte samliv, og det kan 

derfor være interessant å se hvordan normer som anvendes eksplisitt også kan sies å ha en 

konkret rolle i retten. Videre vil jeg vise et eksempel fra en rettsavgjørelse der tolkningen av 

Landinfos informasjon om kultur bidrar til en ulik vurdering av proformaspørsmålet.  

I en sak fra Borgarting Lagmannsrett, vedrørende et proformaspørsmål ved et ekteskap 

mellom søkeren A, en palestinsk mann, og referansepersonen B, en norsk kvinne, er den 

kulturelle tilknytningen en stor del av bevisføringen (LB-2013-193066). UDI og UNE 

vurderte forholdet som proforma, men tingretten var uenig i utlendingsforvaltningens 

konklusjon. Staten v/Utlendingsnemnda anket dermed saken videre til lagmannsretten. Den 

ankende part viser blant annet til dette i sin begrunnelse av proformaspørsmålet: 

Misbruk av familieinnvandringsinstituttet er utbredt. Det er viktig å kjenne til forholdene i 

landet søkeren kommer fra, og vurdere atferden på bakgrunn av søkerens kultur og 

religion. Aldersforskjellen mellom ektefellene er uvanlig. Hun er 18 år eldre enn ham. At A 

ikke ønsker seg barn, er også uvanlig. Tingretten har i for liten grad lagt vekt på det 

atypiske ved forholdet. Omstendighetene rundt ekteskapsinngåelsen og ekteskapsinngåelsen 

i seg selv er også i strid med ekteskapstradisjonene i Palestina. Det vises til at familiene 

ikke ble involvert og at det ikke ble holdt noen markering i form av fest eller lignende 

(ibid., min utheving).  

Utlendingsforvaltningens argumenter er i likhet med retningslinjene presentert i kapittel 6, og 

hvordan sosial tilknytning ble ansett som et viktig utgangspunkt for å vurdere proforma. I 

utdraget over kommer det ikke frem hvor betydningsfulle sosiale normer er i hjemlandet til 

søkeren, eller hva et brudd på en norm ville bety. Her anvender utlendingsforvaltningen helt 

tydelig argumenter om at noe er uvanlig som et bevis på at ekteskapet kan være uekte. 

Landinfos kulturelle kunnskap blir da anvendt som retningslinjer for hvordan et familieliv 

skal utføres, men mister trolig vesentlige nyanser.  

Lagmannsretten baserer sine konklusjoner på A og Bs intervjuer og livssituasjon, forstått opp 

mot de kulturelle forventningene som A har tilknytning til. Her går tolkningen av de sosiale 

normene i en litt annen retning: 
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B var 44 år og A 26 år da de giftet seg. Lagmannsretten er enig med staten i at en slik 

aldersforskjell i utgangspunktet er egnet til å skape mistanke om motivasjonen for 

ekteskapsinngåelsen. Landrådgiveren fra Landinfo forklarte under ankeforhandlingen at det 

er svært sjelden en palestinsk mann i 20-årene gifter seg med en kvinne i midten av 40-

årene. Det ble også påpekt at det er sjelden palestinske menn inngår ekteskap som 

innebærer at de ikke vil få barn. Samtidig pekte landrådgiveren på at det ikke er noe forbud 

mot å inngå et slikt ekteskap, og at Palestina er under vestlig innflytelse. Selv om kulturen 

står sterkt, er utdannede og opplyste palestinere mer moderne i sitt levesett og i sine 

holdninger.  

[…]  

En kan ikke uten videre trekke den slutning fra atypiske situasjoner at ekteskapet ikke er 

reelt, selv om det gir grunnlag for mistanke (ibid., min utheving.). 

Ved en større og omfattende vurdering er dette blant de argumentene lagmannsretten la frem 

da de valgte å forkaste anken fra staten v/Utlendingsnemnda. Lagmannsretten anvender 

begrepet sjelden i stedet for begrepet uvanlig. Argumentasjonen til lagmannsretten fremstår 

mer nyansert, og anvender Landinfos informasjon annerledes enn det utlendingsforvaltningen 

gjør. Sjelden trenger ikke være et synonym for at noe ikke burde skje, det forteller heller at 

noe forekommer i liten grad. Lagmannsrettens tolkning ivaretar de sosiale nyansene som 

karakteriserer at momentene er sosiale normer, ikke rettslige normer.  

Det er interessant å se hvordan de to rettslige instansene tolker de sosiale normene på ulik 

måte, men det er ikke ønskelig å sette instansenes tolkning opp mot hverandre. Det som heller 

er interessant er at det er to ulike måter å anvende de sosiale normene på, og som gir 

forskjellige resultater for ekteparets søknad om en familieetablering i Norge. 

Utlendingsforvaltningens tolkning av de sosiale normene muliggjør bruken av normene som 

ledd i en bevisvurdering. Utlendingsforvaltningens tolkninger av de sosiale normene kan ses i 

lys av Therborns idé om at sosiale normer er sannhetsskapende: «Det som inte svarar mot 

normens definition är inte äkta, det är falskt» (1993: 3). Lagmannsrettens bruk av de samme 

normene viser en annen forståelse av søkerens kulturelle tilknytning. På lik linje med 

utlendingsforvaltningen anerkjenner lagmannsretten at det er brudd på de sosiale normene, og 

at dette er sentralt ved vurderingen av momentet om et atypisk ekteskap. Skillet mellom de to 

tolkningene ligger i at lagmannsretten i større grad aksepterer normenes sosiale kontekst, der 

normer ikke behøver å være betingende for handlinger. Dermed får ikke de sosiale normene i 
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lagmannsrettens tolkning noen utfyllende mening i den større historien om parets formål med 

ekteskapet. 

Når sosiale normer anvendes i retten som et middel i en bevisvurdering fremstår det som at 

normen får en rolle i retten. Både ved sakene om sovearrangementets betydning, samt ved 

utlendingsforvaltningens tolkning av de sosiale normene, får normene roller utover sin sosiale 

status. Normene blir en del av en bevisvurdering og fremstår da som statiske faktum, heller 

enn sosiale og dynamiske normer.  

7.3 Normenes egenskaper i retten 

Dette kapittelet har så langt lagt vekt på hvordan sosiale normer blir meningsbærende 

momenter ved en bevisvurdering. De sosiale normene er dermed ikke passive eller 

bakenforliggende for tolkningen av et familieliv, men har en sentral rolle i retten. Når de 

sosiale normene har en rolle i retten vil det være sentralt og utforske hvorvidt de sosiale 

normene endrer egenskaper på den rettslige arena. Med utgangspunkt i Hydéns eksterne 

rettsperspektiv (2008), der retten er mer enn kun den formelle lovanvendelsen, vil Hydéns 

tolkning av hvordan sosiale normer endrer egenskaper i retten være et fokus videre i kapittelet 

(2002a, 2002b).  

Ifølge Hydén vil en sosial norm i retten bli tillagt nye egenskaper, og det vil være interessant å 

se om dette er overførbart til de normene som er anvendt i denne oppgaven (2002b). Hydén 

skiller ikke mellom sosiale normer og rettsregler, men mener likevel ikke at det er to sider av 

samme sak. Det Hydén heller viser til er at normens arena legger føringer på hvilke 

egenskaper normer har (2002b: 31). En av egenskapene som endrer seg ved normens 

opphøying er hvordan bruddet på normen får konsekvenser. Når normene er delt, slik de er 

når en omtaler de som sosiale normer, bidrar fellesskapet til en opprettholdelse av normen 

ved å delta i sanksjoneringen av bruddet på en norm. En sanksjon kan variere i omfang, og 

Elster har vist at brudd på sosiale normer ikke nødvendigvis må utgjøre en kollektiv 

konsekvens, men i noen tilfeller lede til intern straff (1989: 113-115). Et brudd kan også lede 

til en offentlig straff, men en straff trenger ikke være mer omfattende enn å uttrykke 

observasjonen med blikk, utfrysning eller verbal oppmerksomhet. I andre tilfeller kan bruddet 

på normen være så sterkt at det gir straff i form av fysisk vold. Deltakerne av fellesskapet 

kjenner til normens betydning gjennom de sanksjonene som kan følge av et brudd (Hydén 
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2002b: 31).  Det viktigste kjennetegnet på den sosiale normen, og et eventuelt brudd, er at 

dette foregår i samfunnet, og ikke i den rettslige institusjonen. Eksemplene fra 

rettsavgjørelsene viser at brudd på de sosiale normene leder til konsekvenser i retten i stedet 

for i samfunnet, noe som er i tråd med Hydéns oppfattelse av normenes egenskaper i retten 

(ibid.).  

En annen egenskap som endrer seg, er særlig viktig i denne oppgaven. Når en sosial norm blir 

opphøyet, får den en formalisert status (Hydén, 2002a: 160). Formaliseringen skjer i ulike 

ledd av samfunnet, men spesielt gjennom politiske prosesser. Det er retten som videre 

fortolker og gir mening til rettsreglene, altså de opphøyede sosiale normene (se figur 2, 

kapittel 4). En slik prosess vil ha implikasjoner på de sosiale normenes egenskaper, da de blir 

generalisert og snevret inn for å være i samsvar med rettens innhold. Hydén argumenterer på 

bakgrunn av dette, for at den sosiale normen mister sine nyanser og fleksibilitet, og blir tolket 

og anvendt på rettens egne premisser (2002b: 32). Dette er uten tvil overførbart til eksempelet 

tidligere i kapittelet vedrørende søkeren fra Palestina, da det ble argumentert for at normen 

fremstod som et faktum heller enn å være dynamisk og nyansert. Hvis normene skal ha en 

betydning i vektingen for eller mot et ektepars ekthet, må retten også ha den makten til å tolke 

de sosiale normene på sine premisser. Likevel er det relevant å påpeke at de sosiale normene 

mister sin opprinnelige sosiale karakter, og fremstår upersonlige og rigide, slik Hydén mener 

er en av bivirkningene ved deres rettsliggjøring (ibid.). 

7.3.1 På rettens premisser 

Hydéns normforståelse viser at sosiale normer blir tatt opp i retten på rettens premisser 

(2002a, 157). Dette innebærer altså at normen mister sine nyanser og sin sosiale status når den 

blir tolket av jurister, og formet slik at den er i overensstemmelse med rettsinstitusjonen. Et 

slikt perspektiv kan relateres til Luhmanns teori om sosiale systemer. Luhmanns teori har 

mottatt kritikk for å være lite empirisk anvendelig (Cotterrell, 2006: 23), men i samspill med 

Hydén vil teorien være et godt utgangspunkt for å forstå hva som skjer med en sosial norm i 

retten på et overordnet nivå.  

Kapittel 4 viste til Luhmann og hvordan han mener samfunnet er bygd opp av ulike sosiale 

systemer. Systemene er operasjonelt lukkede og kognitivt åpne (Borch, 2013: 334), noe som 

innebærer at et sosialt system kan innhente informasjon fra et annet system, men det vil alltid 

gjøre det med utgangspunkt i egne programmer. I denne oppgaven er rettssystemet omtalt 
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som den institusjonen der tolkningen og anvendelsen av regelverket for familieinnvandring 

blir gjort.  Dette systemet er selvstyrende og er preget av den binære koden rett/ikke-rett. 

Enten har man en rett til familieinnvandring, eller så har man ikke en rett til 

familieinnvandring.  

Luhmanns systemteori kan forklare hvordan en sosial norm kan endre rolle og egenskaper når 

den anvendes i retten. For at rettssystemet skal kunne ta til seg informasjon fra andre systemer 

vil retten oversette ikke-rettslig informasjon til rettslige termer for at informasjonen skal 

prosesseres i retten (Borch, 2013: 334). Rettens programmer er de lover og prosedyrer som 

ligger til grunn for at retten skal kunne løse konflikter i henhold til sin binære kode. Den 

sosiale normen, som opprinnelig tilhører familiesystemet, kan anvendes av rettssystemet 

ettersom systemet er kognitivt åpent. Men fordi systemet er operasjonelt lukket, vil 

rettssystemet oversette den sosiale normen i henhold til egne programmer, slik at den vil 

tilpasses rettens binære kode. Dette er helt avgjørende for at retten skal beholde sin funksjon i 

samfunnet. Den sosiale normen kan altså ikke anvendes i rettssystemet hvis den opprettholder 

de egenskaper den hadde i familiesystemet. Det samspillet dette kapittelet viser til, viser en 

overensstemmelse med Luhmanns systemteori. Et samspill mellom familie og rett trenger da 

ikke bety at systemene smelter sammen, men at det er en form for påvirkning. I henhold til 

Luhmanns teori vil en si at sosiale normer er i retten i tråd med rettens programmer, noe 

Hydén ville omtalt som i tråd med rettens premisser.  

På et overordnet nivå er da samspillet mellom familie og rett forståelig, men forteller lite om 

implikasjonen det legger på søkerne av familieinnvandring. Når en sosial norm blir anvendt i 

retten, og får en konkret rolle som et bevismiddel, blir normen tatt ut av kontekst. Normene 

anvendes på den rettslige arenaen for at rettslige instanser skal forstå det sosiale 

utgangspunktet for handlingsmønstre. Likevel ender retten med å forme normen så den passer 

inn i rettens system. En kan hevde at de sosiale normene får en rolle av å være et faktum, i det 

de mister sine sosiale og dynamiske egenskaper. Anvendelsen av sosiale normer som faktum, 

kan argumenteres for å være svært paradoksalt. Særlig paradoksalt blir det i tilfellene der 

retten anvender de sosiale normene eksplisitt for å forstå søkerens kultur, men samtidig 

former den sosiale normen selv. Det kan på bakgrunn av dette paradokset virke 

oppsiktsvekkende at sosiale normer likevel er et utgangspunkt for retten, med tanke på at 

normene nå har endret rolle og egenskaper.  
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Bruken av sosiale normer i retten viser både at skillet mellom rett og samfunn minsker, men 

også at skillet øker når normen blir opphøyet på rettens premisser. Et samspill mellom 

samfunn og rett innebærer derimot ikke en sammensmelting mellom ulike sosiale systemer. 

Retten må opprettholde et skille for at den også skal ivareta sin funksjon i samfunnet. Det er 

samtidig nødvendig å stille spørsmål ved hvordan dette foregår dersom det er ønskelig at 

samfunnsmessige forhold skal ha en innvirkning på rettslige forhold. Hvis sosiale normer skal 

være et konkret middel i en vurderingsprosess, kan det virke vesentlig å opprettholde den 

sosiale normens opprinnelige status. Ved tilfeller dette ikke skjer tolkes unormalt som uekte, 

og burde som skal, noe som legger drastiske føringer på de enkeltsøkerne som ønsker å leve 

sitt familieliv i Norge. 

7.4 Sammenfattende redegjørelse 

I første del av kapittelet har jeg vist til hvordan sosiale normer blir anvendt som 

meningsbærende momenter ved en bevisvurdering for retten. Bevismomentene utfyller 

historien som parets samliv forteller, og er en del av vurderingen av deres ekteskap. Dette 

kapittelet har derfor argumentert for at de sosiale normene får en konkret rolle i retten, snarere 

enn å være et uttrykk for hva et familieliv kan være. Normene får rollen av å være et faktum 

som kan fungere som midler for bevis. Når normen får denne rollen, har jeg videre påpekt at 

det gir implikasjoner på normens egenskaper. Normens dynamiske og nyanserte struktur 

endrer seg til å bli formalisert, tvingende og upersonlig. Søkernes sosiale normer blir ikke 

lenger oppfattet som retningslinjer, men som rigide faktum, på tross av at normene ikke er 

opphøyet som konkrete rettsregler. 

På bakgrunn av funnene har jeg argumentert for at det er særlig paradoksalt at retten ønsker å 

anvende sosiale normer for å forstå søkerne av familieinnvandring, men i realiteten er 

normenes karakter endret i henhold til retten selv. På et systemnivå vil samspillet mellom 

samfunn og rett bidra til at retten overholder sin funksjon slik Luhmann fortolker den. For 

søkerne av familieinnvandring kan det derimot opptre som paradoksalt. Det fremstår som at 

utlendingsforvaltningen ikke er bevisst på hvordan egen tolkning av sosiale normer vil ha en 

innvirkning på sakens utfall. På et overordnet nivå vil det likevel være interessant å se hvilken 

funksjon de sosiale normene har, og hva samspillet mellom familie og rett har å si for rettens 

funksjon i samfunnet. Neste kapittel vil derfor se på dette i lys av begrepet legitimitet. 
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8 Sosiale normer i retten – et middel for 

legitimitet? 

8.1 Innledning 

Bruken av sosiale normer i retten viser at retten er i samspill med familieinstitusjonen, noe 

som går frem av både kapittel 5 og 6. I kapittel 7 stilte jeg spørsmål ved dette samspillet, fordi 

det kunne se ut til å innebære at retten hadde fordelen av hvordan de sosiale normene ble 

brukt. Det er ønskelig å få et innblikk i hvorfor sosiale normer blir brukt i retten. Dette 

kapittelet vil derfor trekke videre på samspillet mellom retten og samfunnet, og helt konkret 

se til hvorvidt de sosiale normene kan ha en overordnet funksjon i retten. Er bruken av de 

sosiale normene hensiktsmessig, også for borgerne av samfunnet?  

Gjennom et perspektiv på rettens legitimitet ønsker jeg å besvare problemstillingens spørsmål 

om normens funksjon. Dette perspektivet innebærer et fokus på samspill mellom rett og 

samfunn, slik at kapittelet i stor grad vil være basert på foreliggende analyser. Samspillet 

mellom rett og samfunn vil belyses ytterligere ved å se til hvordan rettens legalitet og 

legitimitet må inngå kompromisser og være i balanse med hverandre. Kapittelet er ikke ment 

som en fullverdig analyse av hva legitimitet innebærer; legitimitet blir heller anvendt som et 

verktøy for å illustrere hvorfor en samfunnsmessig innvirkning på retten har en overordnet 

funksjon. Roger Cotterrell argumenterer for at en sosiologisk tilnærming til det juridiske felt 

vil bidra til å forstå det sosiale grunnlaget for retten, forstå praktiske implikasjoner, samt 

hvordan rettens legitimitet bunner i det sosiale liv (2006: 29). Vil de sosiale normene være et 

middel ved retten for å forankre regelverket i samfunnet? Eller vil de sosiale normene kun 

være hensiktsmessige for rettsinstitusjonen, og være over-legaliserte? 

For å drøfte samfunnets innvirkning på retten, vil det bli lagt vekt på tre sentrale temaer 

tilknyttet de tidligere kapitlene. Først og fremst vil det være relevant å diskutere hva som 

legges i samfunnets innvirkning på retten, da en kan stille spørsmål om hva samfunnet 

egentlig utgjør? Et gjennomgående tema for oppgaven har vært individualiseringsprosesser – 

et tema jeg mener er et godt utgangspunkt for å drøfte samspillet mellom samfunn og rett. Det 

vil også være sentralt å trekke inn paradokset fra kapittel 7, og stille spørsmål om samfunnet 

vil kjenne en tilknytning til sosiale normer som retten har definert.  



84 

 

8.2  Hva er legitimitet? 

Legitimitetsbegrepet blir ofte tilknyttet det politiske felt: «Å legitimere betyr å rettferdiggjøre 

politiske maktforhold eller eksisterende ordninger» (Bojer et al., 1987: 235). Innen politikken 

vil legitimitet være nært relatert til demokratiet. Legitimitet er også et begrep som anvendes 

for å vise hvorfor en lov blir til, og særlig hva som gjør at loven følges:  

 […] et moderne rettssamfunn [kan bare] fungere dersom retten har et minimum av 

legitimitet slik at borgerne anser seg som forpliktet av rettsreglene, ikke bare tvunget av 

lovene. Bare slik kan rettsreglene i det store og hele etterleves også når det ikke er mulig å 

kontrollere alles atferd i detalj (Mæhle, 2007: 449).  

Loven må vise at den har en forankring i det øvrige samfunnet for å være legitimert hos 

borgerne. For Synne Sæther Mæhle handler rettens legitimitet i stor grad om at retten skal ha 

en tillit i samfunnet, og kaller det for rettens allmenne legitimitet: «[…] retten må ha tillit 

blant folk flest» (Mæhle, 2007: 449). Tilliten kommer gjennom en forpliktelse og 

anerkjennelse av den tvangsmakt retten har, dermed vil borgerne føle en forpliktelse til lovene 

utover at de er tvingende. I tillegg viser Mæhle til en juridisk-faglig legitimitet, som i større 

grad handler om hvordan juridisk metode vil bidra til å rettferdiggjøre rettsanvendelse for 

retten selv. De to formene for rettslig legitimitet er imidlertid nært knyttet sammen, og Mæhle 

sier at: «[j]uristenes viktigste virkemiddel for å sikre at rettssystemet høster anerkjennelse og 

tillit i befolkningen, er å sørge for at retten utvikler seg i kontinuerlig samspill med 

samfunnet» (2007: 460). For Mæhle handler rettens legitimitet om retten i sin helhet, ikke en 

enkeltlovgivnings legitimitet. Dette kapittelet vil likevel legge funn fra enkeltlovgivning til 

grunn for en tolkning av rettens allmenne legitimitet.  

Rettssosiologen Håkan Hydén viser til legitimitet i sin redegjørelse av det eksterne og det 

interne rettsperspektivet (2008). For Hydén legger et internt rettsperspektiv opp til forskning 

på lovens legalitet, der det eksterne perspektivet danner et grunnlag for å si noe om lovens 

legitimitet (2008: 18). Legaliteten representerer rettens etterfølgelse av rettslige prinsipper, og 

legitimiteten viser til den forankringen retten potensielt har i samfunnet. Et eksternt 

rettsperspektiv vil ikke ignorere rettens legalitet, og Hydén poengterer at alle lover må inngå 

et kompromiss mellom legalitet og legitimitet (2008). En lov må med andre ord både ha en 

juridisk så vel som en sosial forankring, da loven skal ha en rettslig autoritet i tillegg til en 

anerkjennelse hos borgerne. Kompromisset mellom de to dimensjonene innebærer at verken 

legaliteten eller legitimiteten til loven kan overgå hverandre, men må være i balanse. Hydén 
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viser til Gunther Teubner, som har et lignende perspektiv på legalitet og legitimitet ved 

regulering (1983, referert i Hydén, 2008: 20). Teubner mener velferdsstaten kan mislykkes 

ved og over-legalisere samfunnet eller over-sosialisere retten, og ved slike tilfeller vil ikke 

retten oppfylle sin funksjon i samfunnet. Legalitet og legitimitet er altså viktige dimensjoner 

ved retten, men dimensjonene må ikke overgå hverandre (ibid.). Balansen av dimensjonene 

vil være sentral ved en drøfting av hvorvidt de sosiale normene har en overordnet funksjon i 

retten.  

Det bør bemerkes at legitimitet er et begrep som anvendes på flere ulike måter. Som nevnt 

innledningsvis vil ikke dette kapittelet ta for seg legitimiteten i sin helhet, men anvende 

legitimitet som et verktøy for å illustrere den eventuelle funksjonen en sosial norm har i 

retten, på et overordnet nivå. Dette kapittelet vil igjen trekke inn Luhmanns teori om den 

gjensidige påvirkningen mellom systemene familie og rett. Teorien blir anvendt for å utfylle 

teoriene om legitimitet, samt for å trekke forståelsen av systemene videre. Luhmanns 

funksjonelle legitimitetsforståelse vil ikke være relevant for denne analysen (Cotterrell, 1992: 

171).  

8.3 Sammensatte samfunn 

I henhold til Mæhles beskrivelse av rettens allmenne legitimitet over, går det frem at retten 

må ha en tilknytning til samfunnet. Gjennomgående i denne oppgaven har jeg omtalt 

samfunnet uten videre refleksjon. I kapittel 4 ble det kort belyst at samfunnet som begrep ville 

være en samlende betegnelse bestående av alle norske borgere. Dermed blir samfunnet 

ensbetydende med en forståelse av nasjonen, eller gruppen Norges lover er gjeldende for. En 

slik tilnærming til samfunnet er nyttig da den omfavner alle som er omfattet av det norske 

rettssystemet. Generelt forstås et samfunn som en kollektivitet som består uavhengig av 

individenes medlemskap, og et samfunn kan i praksis variere i størrelse og normer for 

tilhørighet (Korsnes et al., 1997: 270). Til tross for at samfunnsbegrepet er anvendt bredt og 

generaliserende i oppgaven, foreligger det ikke et grunnlag for å anta at alle borgerne i 

samfunnet har en lik tilknytning til de samme sosiale normene for familieliv. Det vil være 

hensiktsmessig å ta til betraktning hvor nyansert bildet av samfunnet faktisk er. 

Det norske samfunnet kan verken oppfattes som noe statisk eller homogent, det ville vært 

paradoksalt i en oppgave om innvandring. Selv om et samfunn består uavhengig av 
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enkeltindividers medlemskap, er samfunnet likevel dynamisk. Det norske samfunn blir ofte 

omtalt som flerkulturelt og mangfoldig for å vise til variasjoner som finnes innad i samfunnet. 

Dette kapittelet vil ta i bruk Knut Kjeldstadlis betegnelse om det komplekse samfunnet: 

sammensatte samfunn (2008: 48). At Norge er et sammensatt samfunn forteller at 

medlemmene har ulik tilknytning til blant annet trossystemer, språk, verdier og sosiale 

normer. Samtidig er medlemmene underlagt samme lovgivning. Med et utgangspunkt i at 

lovgivningen er preget av samfunnsmessige faktorer, slik som sosiale normer for familieliv, 

hvilke deler av samfunnet vil da være representert ved lovgivningen? Hvilke deler av 

samfunnet er loven forankret i?  

Uten å gå for nært temaet om likhet for loven, er det sentralt å trekke frem et kritisk blikk på 

likhetsideen: 

Universalisme kan føre til respekt – fordi vi er like, skal vi behandles likt. Tanken om 

likebehandling står sterkt i norsk opinion. Problemet er imidlertid at det som sies å være en 

universell norm, noen ganger er normen til én gruppe, som blir utgitt for å være allmenn 

eller allmenngyldig. Og regelmessig er det normen til den dominerende gruppen som slår 

gjennom (Kjeldstadli, 2008: 135).  

Kjeldstadlis utsagn er relevant i henhold til slutninger fra de foregående kapitlene, og viser et 

interessant aspekt av sosiale normer. Uavhengig av om normene som preger retten er 

tilknyttet det norske samfunn eller søkerens opphavsområde, vil ikke normene være 

allmenngyldige for et sammensatt samfunn. Med utgangspunkt i Kjeldstadlis utsagn vil det 

være sannsynlig at de sosiale normene denne oppgaven har vist til er representative for den 

dominerende gruppen i samfunnet, ikke for samfunnet i sin helhet.  Dette er i tråd med 

hvordan tidligere forskning på feltet har vist at søkere av familieinnvandring blir vurdert i 

henhold til sosiale normer som ikke er gjeldende for alle borgere i søkerlandet (Strasser et al., 

2009: 165). Når utlendingsforvaltningen og andre rettslige instanser tar eksplisitt 

utgangspunkt i sosiale normer innebærer det da at søkerne potensielt ikke har noen sterk 

tilknytning til normen. At den er gjeldende på generell basis i samfunnet betyr ikke at den er 

gjeldende for en enkelt søker som i tillegg ønsker å flytte fra sitt samfunn for å bosette seg i 

Norge.  

I kapittel 6 ble instruksens momenter lagt frem, og diskutert på bakgrunn av arrangerte 

ekteskap. Der instruksens momenter, samt utsagn fra NOU 2004: 20, la en vekt på hva som 

ble oppfattet som naturlig og som ideelle verdier i det norske samfunn, fremstod arrangerte 
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ekteskap som nærmere i strid med verdiene. Arrangerte ekteskap er imidlertid en form for 

ekteskapsinngåelse som praktiseres i det norske samfunn, men er ikke tilknyttet det norske 

samfunn, altså den dominerende gruppen, i tråd med Kjeldstadlis utsagn. Dette eksempelet 

viser hvordan de normer og idealer retten bygger sitt utgangspunkt på ikke kommer fra 

mindre grupperinger i samfunnet, men fra den dominerende gruppen. For å akseptere 

arrangerte ekteskap ble ekteskapsformen distansert fra det norske samfunn, og ansett som en 

ekteskapsform tilknyttet kulturelle verdier tilhørende tredjeland. På bakgrunn av dette ble 

momentene antatt å være, slik instruksen omtalte dem (GI-01/2010), naturlige for den 

dominerende gruppen, men ikke representative for det sammensatte samfunnet i sin helhet. 

Foruten at Kjedlstadlis utsagn viser til at det er den dominerende gruppens normer som blir 

anvendt i retten, viser han også til at retten i stor grad generaliserer den befolkningen den skal 

regulere. Vil det generaliserte bildet av samfunnet være nok for retten til å opprettholde en 

form for tillit hos befolkningen? For Inger-Johanne Sand vil ikke rettens mulighet til å 

generalisere være oppsiktsvekkende: «Law will always be an extreme and contingent 

reduction of the complexity of the relevant social field» (Sand, 2008: 56). Ifølge Mæhle er det 

ikke slik at alle i samfunnet må anerkjenne retten i lik grad, og derfor kan legitimiteten 

opprettholdes i nyanserte samfunn: 

Retten har en allmenn legitimitet når samfunnsborgerne anerkjenner og har tillit til 

rettssystemet. Spørsmålet om rettens allmenne legitimitet er ikke først og fremst et 

spørsmål om hvorvidt den enkelte samfunnsborger anerkjenner retten, men om hvor 

samfunnsfellesskapets toleranseterskel går (Mæhle, 2007: 461). 

Legitimiteten omhandler altså ikke at alle sosiale normer skal fanges opp på den rettslige 

arenaen. Samfunnet må generaliseres dersom retten skal ha en mulighet til å ta utgangspunkt i 

den, og da vil det være den dominerende gruppen som danner det mest helhetlige 

utgangspunktet for retten. I et dynamisk samfunn der flere sosiale normer gjør seg gjeldende, 

vil det likevel være sentralt å stille spørsmål vedrørende legitimitet. På et systemnivå vil 

imidlertid retten være nødt til å generalisere for å legitimere.  

8.4 Regulering av det individualiserte samfunnet 

I et nyansert, men også individualisert, samfunn ligger forventningen til at mennesket står fritt 

til å velge sitt familieliv. Ved familieinnvandring blir familielivet i seg selv vurdert, både for å 
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ta stilling til om familierelasjonen er nær nok til å innvilge en oppholdstillatelse, og for å 

vurdere om familielivet faktisk er ekte. Regulering kan fremstå som inngripende, og til tider 

er det uforståelig at retten har en makt til å legge familielivet til grunn for et avslag på en 

søknad om familieinnvandring. Når borgerne av samfunnet opplever familielivet som et privat 

felt, kan en økende rettslig regulering likevel ha en allmenn legitimitet? 

Individualiseringsprosesser har vært anvendt som et verktøy for å illustrere hvordan bruken av 

sosiale normer har vist til et samspill mellom familieinstitusjonen og retten. Det vil derfor 

være interessant å se om samspillet kan belyse hvorvidt legitimiteten er ivaretatt, noe de 

videre avsnittene vil ha et fokus på. 

Tidligere forskningsartikler på feltet for familieinnvandring i Vest-Europa har vist til hvordan 

søkerlandene anvender sosiale normer som bakgrunn for en vurdering av søkere fra tredjeland 

(Strasser et al., 2009, Eggebø, 2013). I flere tilfeller har det fremstått som at retten har tatt 

utgangpunkt i sosiale normer som ikke er gjeldende i familieinstitusjonen, og er i motsetning 

til den økende individualiteten i landet. Kapittel 5 la et fokus på hvordan sosiale normer 

tilknyttet den norske familieinstitusjonen preget både regelverket for familieinnvandringens 

utforming og anvendelse. Individualitet virket å prege rettens håndtering av 

familieinnvandring, men søkere fra tredjeland hadde trolig ikke den samme tilknytningen til 

individualitet. Eksempelvis fikk ikke den colombianske mannen innvilget oppholdstillatelse 

på bakgrunn av gjenforening med sin mor i Norge (TOSLO-2013-169539). Retten anerkjente 

ikke at det var et behov for geografisk nærhet mellom partene, da dette var i strid med 

hvordan retten anså deres familieforhold. Mannen var gammel nok til å klare seg uten sin 

mor, og moren var sikret av statlig omsorg dersom det skulle bli behov. At sosiale normer 

preget av individualitet viste seg som en del av retten, understreket at retten endrer seg i takt 

med samfunnet.  

Eksempelet kan knyttes til forrige avsnitt vedrørende det sammensatte samfunn. Normer for 

individualitet kan være pregende på familieinstitusjonen som den dominerende gruppen i 

samfunnet kjenner en tilknytning til, men ikke nødvendigvis slik søkeren oppfatter hvordan et 

familieliv burde være. Individualitetsnormene kan være gjeldende for den dominerende 

gruppen i samfunnet, og at individualiteten preger retten kan være legitimerende for nettopp 

denne gruppen. Samspillet mellom familie- og rettsinstitusjonen kan da være legitimerende 

for den dominerende gruppen, men ikke for alle søkere av familieinnvandring. Lovverket vil 

ikke fremstå som forankret i samfunnet, og tilliten og anerkjennelsen av regelverket vil trolig 
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ikke være overholdt for den colombianske søkeren eller hans mor. Mæhle mener imidlertid at 

ikke alle borgere er nødt til å kjenne den samme tilliten til retten (2007), og derfor kan ikke 

individualitet i tilknytning til legitimitet avskrives riktig enda. Den colombianske søkeren kan 

trekkes ut som et eksempel for å vise problematikken bak et regelverk som er preget av 

sosiale normer hos den dominerende gruppen, men faktum vil da samtidig være at den 

dominerende gruppen vil kjenne en tillit til rettens reguleringer. Slik det ble nevnt over, må 

regelverket generalisere dersom det skal ha mulighet til å opprettholde sin legitimitet. I det 

retten endrer seg i takt med samfunnet, vil rettens legitimitet også ivaretas. Når borgerne kan 

gjenkjenne egne verdier og normer i lovverket kan en anta at de også kjenner en sterkere tillit 

til lovene, slik Mæhle mener er et sentralt vilkår for legitimiteten (2007).  

Individualiseringsbegrepet omhandler, ifølge Beck og Beck-Gernsheim, også en 

institusjonalisert individualisering (2002). I dette ligger det at individet, etter hvert som det 

blir mer sosialt anerkjent som autonomt og selvrealiserende, vil kreve en sterkere tilknytning 

til overordnede institusjoner. Individualiseringsprosesser i samfunnet innebærer altså at 

individet er løsrevet gruppen, men ikke løsrevet fra normene.  «As individualist values have 

gotten an ever-stronger hold in modern societies, a wide range of private issues have emerged 

that, precisely because of their intimate nature, have become subject to regulation by law» 

(Deflem, 2008: 199).  Individet kan dermed oppleve en økt rettslig regulering, fordi 

reguleringen av samfunnet nå ikke omhandler den store gruppen, men individet for seg selv. 

Den økte reguleringen kan ved første øyekast virke som at vil minske folkets anerkjennelse av 

hvordan retten regulerer private problemstillinger. Er en slik økende rettsliggjøring av private 

spørsmål det Teubner viste til da han sa at regulering kan skape en over-legalisering av det 

sosiale liv?  

I tilfellet over var endringer i retten i samspill med endringer i den norske 

familieinstitusjonen. Problematikken ved et regelverk som rammer innvandring er at rettens 

allmenne legitimitet ikke kun vil omhandle norske borgere. Tolkninger av funn fra kapittel 6 

viser at det økte fokus på individ, også på den rettslige arena, legger til rette for en mer 

individualisert saksbehandling. Den individualiserte saksbehandlingen kommer spesielt til 

uttrykk der retten eksplisitt tar utgangspunkt i søkerens antatte sosiale normer fra hjemlandet. 

Retningslinjene viser eksempelvis hvordan utlendingsforvaltningen helt tydelig må ta i bruk 

Landinfos kulturelle kompetanse for å kunne vurdere søkernes familiesituasjon i henhold til 

Proformabestemmelsen. På tross av at kapittel 6 til tider problematiserer hvordan 
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utlendingsforvaltningen fortolker brudd på sosiale normer, viser kapittelet likevel til hvordan 

individualiseringsprosesser også preger rettsinstitusjonen. Det viser seg dermed at den økte 

rettslige reguleringen av individet og av det som oppleves som privat, faktisk bidrar til å sikre 

at søkeren får en vurdering på bakgrunn av egne forutsetninger, noe en kan argumentere for at 

bidrar til at søkeren vil føle en tillit og anerkjennelse til utlendingsloven. Den 

institusjonaliserte individualiseringen er dermed ikke en over-legalisering av samfunnet, men 

viser at lovens legitimitet også kan opprettholdes gjennom legaliteten.  

Individualisering sier altså noe om rettens forankring i samfunnet, og derav legitimitet, på to 

ulike måter. På den ene siden er individualisering et uttrykk for at normer og verdier knyttet 

til individualitet har endret seg både ved familieinstitusjonen og ved regelverket for 

familieinnvandring. Dette kan knyttes til Mæhles argument: «[…] godt samspill mellom rett 

og samfunn er en forutsetning for rettens legitimitet og tillit blant folk» (Mæhle, 2007: 359). 

På den andre siden fremstår individualisering knyttet til legitimitet gjennom rettens 

individualiserte tilnærming til individet utenfor gruppen, som tillater at søkere opplever en 

vurdering på egne premisser. Individualisering og restriktiv regulering trenger dermed ikke å 

være motstridende prosesser ved familieliv i innvandringssaker. Snarere går det frem at 

individualisering og restriktiv regulering er i et samspill med hverandre, og at 

individualiseringen viser hvordan en restriktiv regulering av familielivet likevel har en 

allmenn legitimitet.   

8.5 Legalitet og legitimitet 

Så langt fremstår det i dette kapittelet som at samspillet mellom samfunn og rett viser sosiale 

normer som midler for legitimitet. I kapittel 7 var det ikke bruken av sosiale normer som i seg 

selv som ble problematisert, men snarere hvordan retten tolket normene og tilskrev normene 

en rolle som et faktum. Det ble da argumentert for at bruken av de sosiale normene var 

paradoksal, i og med at retten anvendte sosiale normer de selv endret premissene for. Endring 

i rollen og egenskaper ved normene vil endre de nyansene som borgerne kjenner tilknytning 

til. Vil samfunnet likevel anerkjenne og ha tillit til regelverket? Det er tenkelig at de sosiale 

normene burde ivareta sine sosiale egenskaper og nyanser dersom de skal fungere som 

legitimerende i retten.  
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Funnene fra kapittel 7 leder til en idé om at en rettslig legitimitet krever at sosiale normer 

opphøyes til retten med sin opprinnelige status og sosiale egenskaper. Med et utgangspunkt i 

Hydéns henvisning til Teubner, kan det derimot tyde på at en slik bruk av sosiale normer kan 

destabilisere samspillet mellom legalitet og legitimitet. Balansen har en innvirkning på rettens 

ønskede funksjon i samfunnet, og er derfor helt sentral ved rettslige spørsmål. Teubner viste 

da til hvordan velferdsstaten kan mislykkes dersom den blant annet var over-sosialisert 

(Teubner, 1983 referert i Hydén, 2008: 20). Poenget er imidlertid overførbart til hvordan 

retten som system også kan mislykkes dersom den opplever en over-sosialisering, noe som vil 

si at de sosiale innvirkningene på retten ivaretar sin status, og dermed legger føringer på 

rettens funksjon. Et slikt perspektiv kan relateres til hvordan de sosiale normene endrer seg i 

retten som følge av rettens premisser. Luhmanns teori om hvordan systemer kan utgjøre en 

gjensidig påvirkning på hverandre viser hvordan familiesystemet må inngå et kompromiss 

med rettssystemet i det den sosiale normen blir fanget opp i rettssystemet, fordi den vil bli 

fortolket i henhold til rettens programmer, altså rettens lover og prosedyrer. «The programmes 

provide a way for the function systems to adapt to a changing environment» (Borch, 2011: 

75). Når påvirkningen mellom familie- og rettssystemet skjer i henhold til Luhmanns 

systemteori vil det da bety at retten i tilfellet ikke over-sosialiseres. Legaliteten vil da være 

opprettholdt, samtidig som at retten har tilpasset seg sosial endring, uten å ha gått på 

kompromiss med en sosial innvirkning.   

Når sosiale normer får prege rettsanvendelse og tolkning av rettsspørsmål er det 

hensiktsmessig at den sosiale innvirkningen ikke skal bli for omfattende. Dette er et sentralt 

poeng ved hvordan Hydén omtaler kompromisset mellom dimensjonene legalitet og 

legitimitet (2008). Samtidig som det er ønskelig at retten skal ta utgangspunkt i samfunnet for 

å kunne regulere samfunnet på en tillitsvekkende måte, må den samfunnsmessige 

innvirkningen også begrenses. Retten har en funksjon i samfunnet, som ifølge Luhmann er å 

stabilisere normative forventninger (Luhmann, 1993: 362). Retten skal, i tillegg til å ha en 

tillit i samfunnet, være forutsigbar for folket, da folket skal kunne forvente at handlinger 

utenfor rettens rammer vil gi rettslige konsekvenser. Retten må ivareta legaliteten dersom 

systemet skal ha en tvingende makt i samfunnet. At de sosiale normene mister sine nyanserte 

egenskaper til fordel for å passe inn i rettens system vil dermed ikke være et utgangspunkt for 

å si at legaliteten overgår legitimiteten. 
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Hydéns perspektiv på legalitet og legitimitet fremstår som svært dikotomisk, der den ene 

dimensjonen vil kunne overgå den andre. Legalitet og legitimitet trenger derimot ikke å 

fortolkes som et motsetningsforhold, eller at dimensjonene alltid vil gå på bekostning av 

hverandre. Den samfunnsmessige innvirkningen kan ikke bli for omfattende, for da vil den 

rettslige forutsigbarheten være under press. Mæhle er enig i at stor innvirkning av 

samfunnsfaktorer vil være problematisk for rettens forutsigbarhet (2007: 453), men hun 

mener også at mangel på forutsigbarhet vil være et legitimitetsproblem. Den 

samfunnsmessige innvirkningen vil da ikke kun være noe positivt for rettens legitimitet, for 

legitimiteten er igjen avhengig av legaliteten. Legalitet og legitimitet er altså ikke 

dikotomiske dimensjoner som en må ta hensyn til hver for seg, men må ses som betingende 

for hverandre. På bakgrunn av dette kan en forstå at det som gjør at de sosiale normene får en 

legitimerende funksjon i retten, er at de er tatt opp i retten på rettens premisser. Ved å tillegge 

normene juridiske egenskaper får normene tilgang til å prege retten ved å være mer enn kun et 

samfunnsuttrykk. Samtidig som at rettens allmenne legitimitet er overholdt gjennom de 

sosiale normene vil også rettens legalitet være overholdt. 

Bruken av sosiale normer i retten er et hensiktsmessig middel for å sikre at retten regulerer 

samfunnet i tråd med samfunnets egne forventninger. Et samspill mellom rett og samfunn er 

helt sentralt ved all lovgivning fordi det danner et grunnlag for en balanse mellom legalitet og 

legitimitet, noe vi er avhengig av i en fungerende rettsstat. På lik linje med legalitet og 

legitimitet kan ikke rett og samfunn forstås som dikotomiske institusjoner, men må ses som 

betingende for hverandre. Et godt samspill mellom samfunn og rett trenger ikke innebære at 

det er en symmetrisk relasjon mellom de to, og heller ikke at de skal smeltes inn i hverandre. 

Et godt samspill mellom samfunn og rett er også avhengig av et skille, fordi rettsinstitusjonen 

har en annen funksjon i samfunnet enn det familieinstitusjonen har.  

8.6 Sammenfattende redegjørelse 

Dette kapittelet har hatt et fokus på problemstillingens spørsmål om hvorvidt sosiale normer 

har en overordnet funksjon i retten. Det kapittelet har drøftet, er hvorvidt samspillet mellom 

rett og samfunn oppgaven har vist til er tilstrekkelig for å vise at de sosiale normene bidrar til 

å ivareta rettens allmenne legitimitet. Det har vært sentralt å diskutere legitimiteten ut fra hva 

samfunnet er, hva individualiseringsprosesser kan vise til, og hvilken rolle normen har i 

retten. På denne måten har kapittelets drøfting inkludert de gjennomgående temaene denne 
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oppgaven har hatt et fokus på. Legitimiteten har vært diskutert i henhold til teorier som viser 

til legitimitet på et systemnivå, heller enn et nivå for borgerne selv. Dette preger vinkling og 

funn, men kapittelet har likevel vist til problematikkene som oppstår i enkelte tilfeller som 

oppgaven har belyst tidligere. På et systemnivå fremstår det imidlertid at sosiale normer er 

sentrale for å opprettholde en samfunnsmessig forankring for retten. 

Dette kapittelet har vært sentralt for å trekke oppgavens tema om sosiale normer videre. 

Dermed viser oppgaven at sosiale normer preger retten, men spesielt at dette også har en 

funksjon. Et samspill mellom rett og samfunn er hensiktsmessig for både borgere og for 

rettsinstitusjonen, på tross av at det til tider vil være generaliserende. Retten er ikke uavhengig 

eller løsrevet fra det større samfunnet, og denne oppgaven viser at retten både bygger på 

samfunnsfaktorer, samt at den legger betingelser for samfunnet. 
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9 Avslutning 

9.1 Oppgavens funn 

Denne oppgaven har tatt for seg familieinnvandringen som rammes av utlendingslovens 

kapittel 6; et regelverk som er gjeldende for søkere fra tredjeland (land utenfor EØS). 

Ettersom den geografiske distansen mellom søker og referanseperson er stor, er det 

sannsynlig at reguleringen av familieinnvandring kan oppleves som inngripende og til tider 

krenkende for partene. Det er derfor viktig for søkerne og myndighetene at regelverket likevel 

oppleves som legitimt. Helt sentralt ved regelverket for familieinnvandring er spørsmålet om 

familietilknytningen mellom partene. Med et utgangspunkt i at ingen regler oppstår i et sosialt 

vakuum (Hydén, 2008), har det derfor vært sentralt og utforske hvilke sosiale innvirkninger 

som preger reglene, og hvilke videre implikasjoner dette vil ha.  

Problemstillingen som er lagt til grunn for denne oppgaven er: Hvordan preger sosiale 

normer for familieliv rettens håndtering av familieinnvandring? Hvilken rolle og funksjon får 

da de sosiale normene i retten? Denne avslutningen vil videre presisere hvordan funn og 

drøftinger gjennomgående i oppgaven har besvart spørsmålene i problemstillingen.  

Hvordan preger sosiale normer rettens håndtering av familieinnvandring? 

Det går frem av kapittel 5 at regelverket for familieinnvandring kan knyttes til 

familieinstitusjonen i Norge og hva som forventes av et familieliv generelt i Vest-Europa. 

Sosiale normer kommer frem gjennom forventninger til hvem som er antatt som nære 

familiemedlemmer, gjennom forventninger til hva familiemedlemmer gjør sammen og for 

hverandre, samt en tilknytning til et hjem. Funnene viser at søker og referanseperson ikke kan 

definere sitt familieforhold eller sitt eget behov for en geografisk nærhet, da dette allerede er 

regulert etter loven. Forventninger til et familieliv preger hvordan retten håndterer spørsmål 

om familieinnvandring i stor grad, men samtidig er det argumentert for at det skjer implisitt. I 

enkelte tilfeller er forventningene en del av lovendringer, som blir satt i tilknytning til 

samfunnsendringer; i andre tilfeller uttrykkes forventningene gjennom rettens idé om en 

naturlig tilhørighet.  
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Sosiale normer er som kjent internalisert hos aktørene som føler seg forpliktet av normene, og 

en sosial norm er delt mellom mennesker og grupper i samfunnet (Elster, 1989). I et samfunn 

der flere medlemmer deler de sosiale normene retten tar utgangspunkt i, vil ikke medlemmene 

oppleve regelverkets anvendelse som problematisk. Av funnene går det imidlertid frem at den 

underliggende sosiale forankringen til retten blir problematisk når den sosiale normen retten 

praktiserer etter, ikke er delt med søkeren. Da fremstår retten som en normsender ovenfor 

søkerne, og blir en videreformidler av en idé om hvordan et familieliv burde leves. I tillegg 

viser oppgaven at retten ikke virker å anerkjenne normenes tilknytning til regelverket når de 

sosiale normene implisitt preger retten. Når retten ikke anerkjenner den samfunnsmessige 

innvirkningen fra det norske samfunn, fremstår regelverket som allmenngyldig og universelt. 

Dermed vil ikke retten godta at andre kulturelle forståelser av familieliv skal bli tatt hensyn 

til. Uten en anerkjennelse av egen tilknytning til samfunn, er det tenkelig at rettens anvendelse 

av regelverket kan oppleves unødvendig restriktivt og krenkende ovenfor noe søkerne 

opplever som private familievalg.  

I kapittel 6 går det tydelig frem at retten anerkjenner, i tilfeller om proformaekteskap, at 

ekteskapet er en sosial enhet preget av en kulturell forankring. Fordi familieinnvandring i stor 

grad omhandler transnasjonale parforhold, er det vesentlig å basere en vurdering av søkerens 

formål med et utgangspunkt i søkerens sosiale tilknytning. Kapittelet viser at retten må ta 

utgangspunkt i Landinfos kulturelle kompetanse for å vurdere søkerens måte å inngå et 

ekteskap på, for deretter å vurdere om en tilknytning til sosiale normer i hjemlandet kan 

forklare formålet med ekteskapet. En slik anvendelse av sosiale normer skaper et grunnlag for 

en individualisert saksbehandling, og er helt sentral for at regelverket skal møte de 

transnasjonale utfordringer som foreligger ved familieinnvandring.  

Et eksplisitt utgangspunkt i sosiale normer kan samtidig fremstå problematisk gjennom den 

betydningen en tilknytning til kultur og tradisjon får. Kapittelet viser til hvordan en 

tilknytning til sosiale normer innebærer at søker har handlet i tråd med internaliserte normer, 

noe som vil si at forholdet med større sannsynlighet er inngått uten andre intensjoner. Et 

brudd på en sosial norm blir imidlertid vurdert av utlendingsforvaltningen som 

mistenkeliggjørende. Funn viser at et brudd på en sosial norm fremstår som en rasjonell 

handling, noe som i dette tilfellet innebærer et brudd på proformabestemmelsen. Et 

tradisjonelt ekteskap vil sjelden vekke mistanke (i henhold til momentet om et atypisk 

ekteskap), i motsetning til et utradisjonelt ekteskap som ikke kan relateres til kultur eller 
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tradisjon. Mangelen på en tilknytning til sosiale normer vil være et moment som preger 

utlendingsforvaltningens vurderinger. Funnene viser til at de sosiale normene trolig tillegges 

en større tyngde av utlendingsforvaltningen enn hvordan søker og referanseperson selv 

opplever normene.   

Hvilken rolle og funksjon får de sosiale normene i retten? 

En forlengelse av fortolkningen av hvordan sosiale normer preger retten vil være å se til de 

videre implikasjonene, delvis på et overordnet nivå. En slik forlengelse er presisert i 

problemstillingens spørsmål om hvilken rolle og funksjon de sosiale normene får i retten. Det 

går frem av funn fra kapittel 5 og 6 at sosiale normer er et verktøy for retten for å fortolke et 

familieliv, og at det kan skje både implisitt og eksplisitt i retten. Det kan imidlertid tyde på at 

de sosiale normene ikke blir fortolket av retten nøyaktig slik de fremstår i samfunnet, 

eksempelvis ved vurderingen av hva et brudd på en sosial norm innebærer.  

Kapittel 7 viser at når sosiale normer blir anvendt i retten, kan de endre status og bli tillagt 

andre egenskaper. Dette kommer frem der normer blir anvendt som et ledd i en 

bevisvurdering på formålet med et samliv, og det fremgår at normens rolle er endret i retten. 

På tross av at de sosiale normene denne oppgaven har fokusert på ikke er direkte opphøyet til 

rettsregler, viser analysen at egenskapene til de sosiale normene blir i tråd med egenskaper til 

rettsregler. De sosiale normene er da fortolket på bakgrunn av rettens premisser, og må endres 

for å være i overensstemmelse med hvordan retten skal operere i samfunnet. Kapittel 7 viser 

derfor til at det er et paradoks at retten ønsker å forstå søkere på bakgrunn av sosiale normer, 

når retten samtidig legger premissene for normene og generaliserer de nyansene som normen 

har i sin sosiale kontekst.  

Fordi det til tider fremgår som problematisk at sosiale normer preger retten, er det vesentlig å 

stille spørsmål ved hvilken funksjon de sosiale normene har i retten. Drøftingen viser da til at 

sosiale normer er et sentralt bindeledd mellom rettssystemet og familiesystemet. På tross av at 

retten vil anvende normene i tråd med rettens programmer og binære kode, vil normene 

likevel bidra til en legitimitet. Dette fordi en rettslig legitimitet må være i balanse med rettens 

legalitet (Hydén, 20008). Gjennom en forståelse av hvordan systemer påvirker hverandre, 

sammen med en oppfattelse av at legitimitet og legalitet ikke er dikotomiske dimensjoner, går 

det dermed frem av funnene at legitimitet opprettholdes på betingelse av legaliteten. En sosial 

norm kan med andre ord være et middel for legitimitet på tross av at retten har opphøyet 
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normen basert på egne premisser. At sosiale normer i retten har en funksjon for både borgere 

og for retten ved å bidra til rettens allmenne legitimitet, er det et sentralt funn ved denne 

oppgaven.  

Samspill mellom rett og samfunn 

Jeg mener at problemstillingen og oppgavens tema, foruten å fortolke sosiale normer i retten, 

viser til et samspill mellom samfunn og rett. Dette temaet mener jeg også ligger til grunn for 

spørsmål som ble stilt innledningsvis, samt den generelle diskursen rundt familieinnvandring i 

nyhetsbildet. Videre følger derfor noen avsnitt om hvordan oppgaven viser til et nyansert og 

dynamisk samspill mellom samfunn og rett.  

Tidligere forskning på feltet har hatt et fokus på skillet mellom retten og samfunnet, og også 

omtalt retten som en pedagogisk institusjon (Myrdahl, 2010). Artiklene har imidlertid ikke tatt 

for seg hvordan skillet mellom institusjonene preger forståelsen av regelverket for 

familieinnvandring, noe jeg mener er hensiktsmessig. Funn fra denne oppgaven viser til at 

sosiale normer som kan tilknyttes den norske familieinstitusjonen også ligger til grunn for 

regelverket for familieinnvandring i seg selv, og også hvordan regelverket anvendes. Ved 

proformavurderinger blir det lagt til grunn en kulturell forståelse for å vurdere hvilken 

tilknytning søkerne har til sosiale normer i hjemlandet. Individualiseringsprosesser viser også 

til hvordan endringer i familieinstitusjonen er i tråd med endringer ved rettsinstitusjonen. 

Samtidig er samfunnet i høy grad generalisert i rettens perspektiv, og på den måten vil enkelte 

nyanser også forsvinne i retten. Det vil derfor ikke være slik at alle sosiale normer kan fanges 

opp i retten, men det betyr likevel ikke at det er et motsetningsforhold mellom institusjonenes 

ulike bruk av sosiale normer.  

Der det kan fremstå som at rett og samfunn opererer etter ulike sosiale normer, mener jeg at 

funnene heller viser at det har en sammenheng med tolkningen av de sosiale normene. Retten 

tolker sosiale normer ut fra egne premisser og programmer, og vil aldri anvende sosiale 

normer slik familieinstitusjonen gjør. Hydén og Luhmanns teorier viser til at samspillet 

mellom familie og rett ikke vil innebære en sammensmelting av systemer, for slik Luhmann 

viser til vil det innebære at systemet mister sin funksjon i samfunnet.  

Rettens bruk av sosiale normer kan fremstå som et hinder for enkelte søkere av 

familieinnvandring. Funn fra denne oppgaven viser at forventninger og idéer om 



98 

 

familieforhold kan legge føringer på søkere med andre normer tilknyttet et familieliv. I 

enkelttilfeller vil da sosiale normer fremstå som et hinder, men på et systemnivå viser 

oppgaven at sosiale normer har en funksjon for både samfunn og rett ved at det bidrar til å 

opprettholde en legitimitet. Gjennom en rettslig legitimitet vil borgere føle en anerkjennelse 

til regelverket, og retten vil ha et bedre utgangspunkt for å normere samfunnets forventninger. 

9.2 Videre utfordringer  

Feltet for familieinnvandring kan utforskes på mange mulige måter videre. Til tross for at 

denne oppgaven gjenkjenner samspillet mellom rett og samfunn, og at krav for legalitet og 

legitimitet er oppfylt ved de sider av regelverket som er fokusert på, kan en ikke ta for gitt at 

legaliteten og legitimiteten alltid vil være i balanse. I denne oppgaven har legitimitet vært et 

verktøy for å se til sosiale normers overordnede funksjon i retten. Et nærmere fokus på 

legitimitet i henhold til søkeres erfaring med regelverket ville vært et interessant, samt 

hensiktsmessig, perspektiv.  

Regelverket er i kontinuerlig endring, og ved oppgavens innlevering er endringer vedrørende 

familiegjenforening tatt opp til høring ved Stortinget. Et nærmere fokus på hvordan politikken 

står i henhold til samfunn og rett vil også være relevant i videre forskning på 

familieinnvandring. Økende restriksjoner, slik som en forhøyet aldersgrense til 24 år, er ikke i 

tråd med generell ekteskapslovgivning i Norge. Forskning på hvordan søkerne som blir 

rammet av slike krav kan være sentrale for å forstå hvilke implikasjoner denne formen for 

restriksjoner vil medføre.  

I denne oppgaven kommer det frem at sosiale normer kan anvendes ulikt innenfor 

utlendingsforvaltningen i det Landinfo gir opplysninger videre til UDI. Det kan tenkes at 

informasjonen om sosiale normer og tradisjoner i søkerens område blir generalisert i stor grad 

i det informasjonen blir overført fra en instans til en annen. En mer konkret studie innenfor 

denne kunnskapsformidlingen, som fremgår i denne oppgaven å være av betydning, kan være 

et aktuelt tema å forske videre på innen feltet for familieinnvandring, så vel som ved andre 

utlendingsrettslige forhold.  
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9.3 Avslutningsvis 

Denne oppgaven har hatt et vidt spenn over hvordan sosiale normer preger retten ved 

familieinnvandring, og ved hvilke videre implikasjoner dette har på normer i retten. Det går 

frem av oppgavens funn at familieinnvandring er hensiktsmessig å studere fordi regelverket 

går så nærme det borgerne i samfunnet opplever som privat. Oppgavens hensikt har verken 

vært å kritisere eller å komme med forslag til hvordan familieinnvandring burde reguleres. 

Heller har det vært sentralt å belyse hvordan samfunnet preger retten i stor grad, og at ulike 

elementer ved retten må ses i et helhetlig, eksternt perspektiv dersom en ønsker å forstå 

utlendingslovens kompleksitet. 

Oppgaven viser imidlertid til at samfunn og rett burde være i et samspill for at retten skal 

utfylle sin funksjon i samfunnet. Når familielivet, som er en sosial form for organisering skal 

vurderes i henhold til rettsregler er det viktig at rettsinstitusjonen har et fokus på hva familie 

er for borgere i Norge, og hva det er for søkere av oppholdstillatelse i riket. Bruken av sosiale 

normer i retten vil ikke alltid fremstå som hensiktsmessig for søkerne av familieinnvandring. 

De sosiale normene kan derfor til tider virke overdrevne eller som en del av en subjektiv 

skjønnsvurdering. Sosiale normer er imidlertid et sentralt bindeledd mellom 

familieinstitusjonen og rettsinstitusjonen, og er et middel for rettens legitimitet. 

Antall ord i oppgaven: 36 480 
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