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Abstract  

Titel: Fri från ansvar? En intersektionell studie om socialtjänstens bemötande av 

våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd 

Författare: Zandra Andersson 

Handledare: Leif Wegerman  

Examinatorer: Anna Cavallin & Mark Graham  

 

I föreliggande studie har nio socialsekreterare intervjuats i syfte att undersöka hur de 

ser på socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan permanent 

uppehållstillstånd (PUT). I studien är det socialsekreterarnas föreställningar om 

våldsutsatta kvinnor utan PUT och den hjälp de kan få som står i centrum. 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån ett intersektionellt perspektiv. I studien 

skildras kvinnor utan PUT som särskilt sårbara när de utsätts för våld.  Denna sårbarhet 

kan både förstås som ett uttryck för kvinnornas våldserfarenheter och det faktum att de 

inte har rätt till samma stöd från socialtjänsten som andra våldsutsatta kvinnor.  

 

Tack!  

Framförallt vill jag rikta ett stort tack till de socialsekreterare som har låtit sig bli 

intervjuade för studien. Utan er hade det inte blivit någon uppsats! Till er vill jag också 

framföra att det har varit svårt att tolka enskilda personers berättelser utifrån kritiska 

teorier, utan att få kritiken att framstå som personlig. Jag hoppas därför att jag har gjort 

era utsagor och reflektioner rättvisa och att ni förstår att jag har den allra största 

respekt för det arbete som ni bedriver!  

Tack även till min handledare Leif Wegerman för din tid och inte minst ditt engagemang, 

stöd och kloka synpunkter!  

Stockholm, 27 maj 2011 

Zandra Andersson  
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Kapitel 1: Inledning  

Kvinnors utsatthet för våld i parrelationer har på senare år hamnat alltmer i fokus, både 

inom forskningen och bland dem som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta 

kvinnor. Våldet beskrivs som ett omfattande samhällsproblem som förekommer i alla 

samhällsklasser, sociala sammanhang och i både olikkönade och samkönade relationer. 

(Grände och Lundberg, 2009 s. 9;17). Våld mot kvinnor i parrelationer är således ett 

mångfacetterat problem, som får långtgående effekter för både den utsatta kvinnan och 

samhället, som får bekosta våldets rättsliga, medicinska och sociala konsekvenser 

(Socialstyrelsen, 2009a, s. 7).  

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att enskilda personer i en specifik 

kommun får det stöd och den hjälp som de är i behov av (Socialtjänstlagen, SoL, kap 2 § 

1). Socialtjänsten har därtill ett uttalat ansvar för att särskilt beakta att kvinnor som är, 

eller har varit, utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av 

stöd och hjälp (SoL kap 5 § 11). Det är med utgångspunkt i socialtjänstens lagstadgade 

ansvar som jag i studien intresserar mig för myndighetens bemötande av våldsutsatta 

kvinnor, mer specifikt bemötandet av våldsutsatta kvinnor utan permanent 

uppehållstillstånd (PUT).    

Det har skrivits otaliga böcker och forskningsrapporter om bemötandet av våldsutsatta 

kvinnor. Kvinnor utan PUT är dock en grupp som har uppmärksammats i liten skala 

inom den svenska forskningen om våld i nära relationer. Det finns endast ett fåtal 

vetenskapliga studier som berör området. Dessa studier fokuserar till största delen på 

kvinnor som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) på grund av anknytning till 

den person som de lever i en parrelation med.  En målsättning med uppsatsen är att 

vidga begreppet och inkludera även andra grupper av våldsutsatta kvinnor utan PUT: 

asylsökande, irreguljära migranter och kvinnor med uppehållsrätt. Uppsatsen är således 

en ansats till att undersöka ett relativt outforskat område, med förhoppning om att 

många fler ska göra samma sak! 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare1 ser på socialtjänstens 

bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT. Bemötande inom socialt arbete handlar 

om hur socialsekreterare förhåller sig i mötet med klienter, det vill säga hur 

socialsekreterarna agerar och vilken attityd de uppvisar gentemot klienterna. 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 158). I uppsatsen utgår jag därför ifrån 

följande frågeställningar:  

 Vilka föreställningar har socialsekreterarna om våldsutsatta kvinnor utan PUT?  

 Vilka insatser finns för våldsutsatta kvinnor inom respektive socialtjänst? Anser 

socialsekreterarna att våldsutsatta kvinnor utan PUT omfattas av dessa insatser? 

 

Metod   

För att uppnå syftet har jag i uppsatsen använt mig av en kvalitativ intervjumetod. Den 

kvalitativa intervjun handlar om att utforska människors erfarenheter, attityder och 

upplevelser i direkta samtal. Intervjun är icke-standardiserad, vilket innebär att den inte 

bygger på fasta frågor. Istället utgår den ifrån att det inte från början med säkerhet går 

att veta vilka frågor som är av betydelse. Intervjusamtalet utvecklas i samspel mellan 

intervjuare och informant. Frågor och svar är på så sätt delvis en följd av tidigare frågor 

och svar.  Den kommunikationsform som den kvalitativa intervjumetoden erbjuder har 

gjort det möjligt för mig att fördjupa mig i socialsekreterares syn på socialtjänstens 

bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT, genom att uppmuntra dem till berättande 

med hjälp av frågor och följdfrågor.  Detta till skillnad från om jag hade använt mig av en 

kvantitativ metod, där svarsalternativen är på förhand givna och där målet är att 

kartlägga omfattningen av ett fenomen. (Fägerborg 1999, s. 55-58; Starrin och Renck, 

1996, s. 54 ff.).  

Inom ramen för studien genomförde jag sex kvalitativa intervjuer med nio 

socialsekreterare som i sitt yrke kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor utan PUT. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och diktafon. Intervjuerna har 

                                                           
1
 Med socialsekreterare åsyftas tjänstemän vid socialtjänsten som har till uppgift att handlägga och/eller 

besluta om ekonomiskt bistånd och andra sociala insatser. Vissa socialsekreterare arbetar med samtal och 
rådgivning inom myndigheten. (Norström och Thunved, 2006, s. 48).  
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utgått från en tematiserad intervjuguide som fungerade som en vägledning under 

samtalen (se bilaga 1). Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna information 

om studiens syfte och användningsområde, samt informerades om att intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. För att säkerställa detta konfidientialitetskrav har 

informanterna avidentifierats i uppsatsen, genom att deras namn och arbetsplats inte 

nämns vid namn. För att undvika att deras identiteter fastställs genom sättet de 

uttrycker sig på har personspecifika formuleringar utelämnats vid längre utdrag ur 

intervjumaterialet. Citat och uttalanden kommer heller inte att knytas till någon specifik 

person.  Jag är medveten om att det medför att läsaren inte får en sammanhängande bild 

av varje enskild informants upplevelser och tankegångar. Orsaken till att jag ändå har 

valt att framställa materialet på detta sätt är att jag i mitt sökande efter informanter 

insåg att socialsekreterare som har kunskap om både våld mot kvinnor och 

migrationsfrågor är få (se s. 8). För att säkerställa att socialsekreterarnas berättelser 

inte tas ur sitt sammanhang har jag gett dem möjlighet att läsa igenom och godkänna 

citaten innan inlämning av uppsatsen.   

Vid fyra av intervjuerna träffade jag socialsekreterarna enskilt. Två av intervjuerna 

genomfördes i grupp. Samtalsplatsen var vid fyra av intervjuerna socialsekreterarnas 

arbetsplats, medan en socialsekreterare intervjuades på ett café och en via telefon. 

Orsaken till variationen vad gäller intervjumetod, medium och plats är att jag lät 

socialsekreterarna själva styra var och hur de ville bli intervjuade. När det gäller platsen, 

så valde majoriteten av socialsekreterarna att förlägga intervjun till sin arbetsplats. Att 

träffa socialsekreterarna i den miljö där de under sin arbetsdag möter just de klienter 

våra samtal rörde sig om, menar jag kan ha haft ett visst inflytande på deras berättelser. 

Arbetsmiljön kan vara en påminnelse om deras roll som myndighetsperson i en 

organisation styrd av vissa regler och riktlinjer. En roll som är viktig att upprätthålla, 

även inför mig som intervjuare och som kan ha gjort dem mindre benägna att reflektera 

kring föreställningar om sina klienter. Samtidigt kan arbetsmiljön ha gjort att 

socialsekreterarna lätt kunde påminna sig om de situationer som har utspelat sig där 

och därmed låg det nära till hands att återge desamma.    

En mer avslappnad samtalsplats som främjar berättande erbjöd det café där jag träffade 

en socialsekreterare. Där var emellertid ljudnivån högre och fanns med som en 

påminnelse om att andra kunde uppfatta vad som sades. Det menar jag kan ha påverkat 
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socialsekreterarens vilja till reflektion. Arbetsplatsen och caféet som samtalsplats gjorde 

det möjligt för mig att kommunicera både verbalt och icke-verbalt med informanterna. 

En möjlighet som inte fanns vid den intervju som utfördes via telefon. Vid 

telefonintervjun gick gester och mimik förlorade, som annars är en viktig del av ett 

samtal eftersom det underlättar interaktionen mellan människor.  Istället fick ord och 

uttryck understrykas genom olika tonlägen. Att inte kunna se den person man samtalar 

med behöver dock inte enbart vara negativt. I en intervjusituation menar jag att det kan 

vara till fördel, då attribut som ålder och social bakgrund som kan påverka informantens 

förhållningssätt till forskarens person blir mindre uppenbara. (Fägerborg, 1999, s. 60).  

Ytterligare en faktor som kan ha inverkat på den information som framkom är att jag vid 

fyra tillfällen intervjuade socialsekreterarna enskilt, medan två av intervjuerna utfördes 

i grupp. Vid en av dessa intervjuer träffade jag två socialsekreterare och vid ett tillfälle 

tre socialsekreterare. När jag i efterhand har läst igenom transkriberingen av 

intervjuerna har jag inte funnit någon större skillnad i berättelserna mellan de enskilda 

intervjuerna och gruppintervjuerna. Det är dock inte omöjligt att de socialsekreterare 

som jag träffade gruppvis kan ha påverkat varandra i olika riktningar. En intressant 

observation är att de socialsekreterare jag träffade i grupp om tre var de som var mest 

benägna att reflektera kring sina egna föreställningar och hur dessa kan finnas med i 

mötet med klienter. Det är emellertid svårt att avgöra om det hade med gruppen att göra 

eller om dessa socialsekreterare är mer analyserande i sitt förhållningssätt till arbetet.  

Det är inte bara samtalsplats, medium och om intervjun utförs enskilt eller i grupp som 

kan påverka informanternas berättelser. Även forskaren påverkar det fenomen som hon 

studerar. Attribut som kön, ålder, social bakgrund och kunskaper är sådant som kan 

påverka informanternas förhållningssätt till forskarens person. (Fägerborg, 1999, s. 59-

60). Jag är själv utbildad socionom och arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor. Det 

berättade jag för mina informanter vid vår första kontakt. Jag menar att denna vetskap 

kan ha gjort dem mer öppna och välvilligt inställda till mig som intervjuare. Men det är 

även möjligt att min egen bakgrund kan ha gjort informanterna mindre tydliga, då jag 

som socionom förväntas känna till de lagar och regler som styr socialtjänstens arbete.   

Klart är att min egen bakgrund spelade roll när det kom till att hitta informanter för 

studien. I mitt arbete kommer jag i kontakt med socialsekreterare som hade kunnat vara 

lämpade som informanter för studien. Jag har valt att inte kontakta dessa, då vår 
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yrkesrelation hade kunnat inverka på studiens resultat. En rekrytering av informanter i 

mitt eget kontaktnät har således varit uteslutet. Istället kom jag i förbindelse med 

socialsekreterare genom att skicka mail2 till 41 olika kommuner i Sverige, som i sin tur 

vidarebefordrade min förfrågan till lämpliga enheter och personer inom sin socialtjänst. 

Vissa kommuner hänvisade vidare till specifika socialsekreterare i andra kommuner 

som de visste hade erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor utan PUT. Jag skickade 

även ut en förfrågan om intervju på genuslistan.3 Att hitta informanter för studien har 

varit svårt, då det verkar råda oenighet både kring vilken av socialtjänstens enheter som 

har ansvaret för våldsutsatta kvinnor utan PUT och om socialtjänsten överhuvudtaget 

har något ansvar. Jag fick flera svar där det anfördes att ”vi arbetar inte med kvinnor 

utan PUT, ta kontakt med migrationsverket”.  Av det drar jag slutsatsen att de 

informanter jag rekryterade är de som är insatta i frågan, vilket gör att de resultat som 

jag lyfter fram inte kan appliceras på andra socialsekreterare än de som deltog i studien. 

Det som går att konstatera är att informanternas berättelser liknar varandra i flera 

avseenden vad gäller föreställningar om våldsutsatta kvinnor utan PUT och den hjälp de 

kan få. Jag menar att studien på så sätt ändå säger något om det fenomen som den avser 

att undersöka.   

Något annat som kan ha påverkat studiens resultat är min egen förförståelse för ämnet. 

Jag har under flera års tid arbetat med våldsutsatta kvinnor, både ideellt och 

professionellt. I detta arbete har jag mött flera kvinnor som inte har PUT i Sverige och 

sett hur samhället stundom brister i sitt stöd till kvinnorna. Ett exempel på det är att 

irreguljära migranter i regel inte beviljas skyddat boende när de utsätts för våld. Min 

förförståelse kan ha färgat min syn på det insamlade materialet och gjort att jag har 

intresserat mig för vissa frågor framför andra i studien. Det är således möjligt att studien 

hade visat andra resultat om någon annan hade utfört den. Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT är ett i stort sett 

obeforskat område i Sverige, vilket gör att alla studier är av värde.   

 

 

                                                           
2
 Se bilaga 2.  

3
 Genuslistan är Nationella sekretariatet för genusforsknings epostlista, där informationsutbyte och 

kontaktskapande mellan personer som är intresserade av genusfrågor sker.  
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien. Jag 

kommer huvudsakligen att belysa hur bilden av våldsutsatta kvinnor generellt, och 

våldsutsatta kvinnor utan PUT specifikt, har beskrivits och konstruerats i samtida 

studier. Den tidigare forskningen framhåller även hur våldsutsatta kvinnor bemöts av 

socialtjänsten. 

Våldsutsatta kvinnor – offer eller aktörer? 

Våld mot kvinnor betraktades länge som ett privat problem som skedde mellan 

avvikande individer. Det var först i slutet av 1970-talet som våldet började erkännas 

som ett samhällsproblem, mycket tack vare den tidens kvinnorörelse. (Andersson & 

Lundberg, 2001, s. 63) Sociologerna Berit Andersson & Magnus Lundberg (2001, s. 67) 

menar att kvinnorörelsen även har varit drivande i fråga om att konstruera den 

våldsutsatta kvinnan som ett ”rent offer”. Innebörden av ett ”rent offer” är att det inte 

kan påverka det som sker. Offret kan således heller inte åläggas något ansvar för våldet. 

(a.a.). En teori som har haft stor betydelse för den våldsutsatta kvinnans status som ett 

”rent offer” är våldets normaliseringsprocess. Teorin om våldets normaliseringsprocess 

grundades av sociologiprofessorn Eva Lundgren. Att betrakta våldet utifrån ett 

normaliseringsperspektiv handlar om att se helheten. Att se att våldet inte är någonting 

som kommer plötsligt, utan att det har föregåtts av en period där kvinnan stegvis 

anpassat sig till våldsutövaren och de krav som ställs och där kontrollen över kvinnans 

livsutrymme har ökat. Det kan börja med små saker som kommentarer om den utsatta 

kvinnans sätt att klä sig eller svartsjuka mot hennes vänner och andra närstående. 

Allteftersom tiden går blir kraven fler och våldsutövaren knyter sin partner hårdare till 

sig. Normaliseringsprocessen visar hur både våldsutövarens och den utsatta kvinnans 

gränser för vad som är accepterat i relationen stegvis förskjuts, vilket får våldet att 

uppfattas som en normal del i vardagen. Genom våldet uppnås en kortsiktig kontroll där 

våldsutövaren markerar gränserna för hur partnern tillåts att bete sig. En mer långsiktig 

kontroll uppnås genom olika former av isolering, samt växling mellan våld och ömhet. 

De kärleksfulla stunderna ger kvinnan hopp om att den våldsamma partnern ska ändra 

sig och att våldet ska upphöra. Det är en bidragande orsak till att många kvinnor har 

svårt att lämna sin våldsamma relation.  (Lundgren, 2004, s. 49-72).  



 - 10 - 

Andersson och Lundberg (2001, s. 83) menar att den våldsutsatta kvinnan genom teorin 

om våldets normaliseringsprocess konstrueras som svag och undergiven. Det säkrar 

bilden av henne som ett rent och oskyldigt offer, då hon på detta sätt omöjliggörs som 

handlande subjekt. Teorin om våldets normaliseringsprocess kan även användas som en 

förklaring då den våldsutsatta kvinnans status som ”rent offer” är hotad, till exempel då 

en kvinna agerar motsträvigt i kontakten med rättsväsendet. Motsträvigheten tolkas då 

som rädsla eller minnesluckor som uppkommit till följd av våldet. (a.a.).   

Konstruktionen av den våldsutsatta kvinnan som ett ”rent offer” kan få både positiva och 

negativa konsekvenser. Att se någon som ett oskyldigt offer kan leda till en empatisk och 

stödjande attityd mot personen, men offerrollen kan även medföra stigmatisering och 

tankar på den drabbade som viljelös och passiv. En annan möjlig konsekvens är att de 

våldsutsatta kvinnor som inte passar in i mallen för det ”rena offret” inte får någon hjälp 

att hantera och undvika framtida våld. (Andersson & Lundberg, 2001, s. 79).  

Andersson och Lundberg (2000, s. 163) menar att det är svårt att hitta verkliga kvinnor 

som lever upp till bilden av det svaga, passiva offret som till fullo har anpassat sig till sin 

våldsamma relation. På samma sätt är det svårt att finna verkliga exempel på det ”rena 

offrets” motsats; den resursstarka, kompetenta kvinnan som utan problem frigör sig 

från sin våldsamma relation (a.a.). I Andersson och Lundbergs (2000, s. 87-93) studie 

om invandrarkvinnors utsatthet för våld och kontakt med socialtjänsten blir det tydligt 

att våldsutsatta kvinnor både anpassar sig och gör motstånd mot våld.  Kvinnorna i 

studien växlade mellan olika strategier för att hantera och överleva våldet. Exempel på 

sådana strategier är att hålla med, vägra lyda, konfrontera eller härda ut och hoppas på 

förändring. Även tillfälliga uppbrott (eller hot om uppbrott) och att söka hjälp hos 

socialtjänsten kan ses som överlevnadsstrategier. (a.a.). 

Våldsutsatta kvinnor utan PUT – en särskilt sårbar grupp 

På senare år har det börjat uppmärksammas att vissa grupper av kvinnor kan vara 

särskilt sårbara när de utsätts för våld. Sårbarheten kan handla om att de är 

marginaliserade till följd av sin livssituation och därför riskerar att bli utsatta för mer 

våld än andra.  Det kan även vara så att deras möjligheter att söka hjälp för våldet är 

begränsade, både av deras särskilda beroendeställning till den som utsätter dem för våld 

och av det faktum att samhällets instanser sällan är utformade för att tillgodose deras 
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behov. Det gäller exempelvis kvinnor med en funktionsnedsättning, aktivt missbruk 

eller kvinnor som har utländsk bakgrund (Socialstyrelsen, 2004 s. 135; Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2011a; Nordborg, 2008, s. 75).  

Våldsutsatta kvinnor utan PUT benämns som en särskilt sårbar grupp i 

kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55, s. 29). Deras sårbarhet innebär att 

förutom de konsekvenser de får utstå till följd av våldet medför deras avsaknad av PUT 

ytterligare en faktor av utsatthet. Kvinnofridspropositionen och flera 

forskningsrapporter visar att kvinnor som befinner sig i Sverige på grund av 

familjeanknytning riskerar att utvisas till hemlandet om anknytningen bryts, något som 

kan utnyttjas av våldsutövaren för att förstärka sin kontroll (prop. 1997/98:55, s. 29; 

Wilén, 2009, s. 3; Wilén, 2010, s. 3). Ett annat exempel är kvinnor i irreguljär migration 

som inte har samma rätt till hjälp från samhället som kvinnor med till exempel ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, vilket gör dem ännu mer sårbara när de utsätts för våld 

(Bexelius, 2008, s. 226).    

Den tidigare forskningen om våldsutsatta kvinnor utan PUT fokuserar främst på kvinnor 

som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) på grund av anknytning till den 

person som de lever i en parrelation med. Dessa kvinnor beskrivs stå inför en rad 

problem utöver hot om utvisning. Då kvinnorna är nyinflyttade i Sverige saknar de ofta 

ett socialt kontaktnät och har bristfälliga kunskaper i det svenska språket och om sina 

rättigheter i landet. Det är faktorer som gör dem mer isolerade redan från början och 

som förstärker den våldsamma partnerns kontroll. (Lenardt, 2008, s. 289; Grände & 

Lundberg, 2009, s. 16; Wilén, 2009, s. 3,7; Wilén 2010, s. 3).  Det förekommer även att 

den våldsamma partnern hindrar den utsatta kvinnan från att delta i samhällslivet, 

genom att förbjuda henne att arbeta, delta i SFI-undervisning och ge felaktiga 

upplysningar om hennes lagliga rättigheter i Sverige. (Lenardt, 2008, s. 289).  

Grazyna Lenardt, fil. dr i psykologi, menar att de problem som våldsutsatta kvinnor utan 

PUT upplever utifrån sin roll som nykomlingar i Sverige samverkar med de exilspecifika 

dominanstekniker som våldsutövaren använder sig av. Det är således av vikt att 

betrakta kvinnornas våldsutsatthet i ljuset av de diskriminerande strukturer som de 

upplever i exilsammanhang. Lenardt anger att ”kvinnorna kläms mellan två starka 
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krafter: å ena sidan misshandlarens förtryck och å den andra sidan 

utstötningsmekanismer mot ”invandrare” (Lenardt, 2008, s. 17).  

Socialtjänstens stöd och bemötande 

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att enskilda personer i en specifik 

kommun får det stöd och den hjälp som de är i behov av (SoL, kap 2 § 1). Socialtjänsten 

har därtill ett uttalat ansvar för att särskilt beakta att kvinnor som är, eller har varit 

utsatta, för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp 

(SoL kap 5 § 11). Socialtjänstens ansvar utesluter dock inte att andra huvudmän, såsom 

polisen, hälso- och sjukvården och åklagare, också har ett ansvar att bistå våldsutsatta 

kvinnor inom sina respektive områden. För de våldsutsatta kvinnorna är det av vikt att 

alla dessa instanser samverkar med varandra för att säkerställa att de får tillgång till 

adekvat hjälp (SoL kap 2 § 1, Wallberg, 2008, s. 159).   

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag. Det innebär att det i lagen finns vissa mål4 som 

kommunerna ska följa. Dock har varje kommun frihet att utforma innehållet i sin 

socialtjänst efter de förutsättningar som finns lokalt (Socialstyrelsen, 2003, s. 33). Vilket 

stöd som erbjuds våldsutsatta kvinnor kan således skilja sig åt, beroende på vilken 

kommun kvinnorna tillhör. 

Den tidigare forskningen visar att våldsutsatta kvinnor5 har varierande erfarenheter av 

socialtjänstens bemötande och stödinsatser. Andersson och Lundberg (2000, s. 155) 

menar att de våldsutsatta kvinnornas upplevelser av socialtjänstens stöd till stor del 

grundar sig i vilka förväntningar de har på myndigheten (a.a.). Författarna fann en 

osäkerhet hos många av kvinnorna i studien som bottnade i att de inte hade kunskap om 

socialtjänstens funktion och vilken hjälp som fanns att få. Det medförde att kvinnorna 

hade svårigheter att definiera stödbehovet och därmed omöjliggjordes också en 

utvärdering av stödet (Andersson & Lundberg, 2000, s. 153-154). I fråga om 

                                                           
4
 I SoL återfinns dessa mål i portalparagrafen (kap 1 § 1) där det anges att samhällets socialtjänst, på 

demokratins och solidaritetens grund, ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhället.  Socialtjänsten ska vidare ta hänsyn till människors 
ansvar för sin egen och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten ska grundas i respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet (a.a.).  
5
 Den tidigare forskningen i avsnittet utgår från två studier som handlar om ”invandrarkvinnors” utsatthet 

för våld, där kvinnor som är i Sverige på anknytning är en av målgrupperna. En studie handlar enbart om 
våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer.  
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socialsekreterarnas syn på myndighetens bemötande fanns det hos vissa 

socialsekreterare en strävan efter att sätta klienten i centrum och anpassa insatserna 

efter individuella behov. Andersson och Lundberg visar att detta förhållningssätt inte 

alltid gick att förena med de riktlinjer och resurser som socialsekreterarna hade att 

tillgå. Det gjorde att klienterna konstruerades som ”ideala” och ”problematiska”, 

beroende på hur de svarade mot myndighetens ramverk (Andersson & Lundberg, 2000, 

s. 113-115).  

Både Wilén (2009) och Lenardt (2008) visar på stora brister i socialtjänstens 

bemötande av våldsutsatta kvinnor. Wilén (2009, s. 6-7) framhåller långa 

handläggningstider och begränsad rätt till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten som 

problematiskt. Enligt Wilén kan kvinnor utan PUT ha svårt att ens få sina grundläggande 

ekonomiska behov tillgodosedda av myndigheten. (Wilén 2009, s. 6-7). I Lenardts (2008, 

s. 161; 231-234) studie var socialtjänsten en av de instanser som kvinnorna uttryckte 

missnöje mot, då de hade erfarenhet av både fördomsfullhet och bristande engagemang 

från socialsekreterare (a.a.). 

Den tidigare forskning som har presenterats i avsnittet är användbar för att förstå det 

empiriska materialet på flera sätt. Avsnitten om socialtjänstens lagstadgade ansvar och 

våldsutsatta kvinnor utan PUT och deras erfarenheter av våld och förtryck är till för att 

hjälpa läsaren att förstå motsvarande avsnitt i analysdelen. Den tidigare forskningen 

skapar därtill en teoretisk ram som kan användas för att förstå konstruktionen av 

våldsutsatta kvinnor som klienter och offer, som analysen delvis kommer att handla om.  

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av ett 

intersektionalitetsperspektiv på det sätt som Tina Mattsson (2010) applicerar det på 

socialt arbete. Jag menar att perspektivet är relevant för studien, då Mattsson på ett 

tydligt sätt visar hur mötet mellan socialarbetare och klient sker genom ett raster av 

maktstrukturer (Mattsson, 2010, s. 12).  

Intersektionalitet  

Tina Mattsson fil.dr. i socialt arbete, definierar intersektionalitet som ett analytiskt 

verktyg som syftar till att belysa hur olika maktstrukturer vävs samman och samspelar 
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med varandra (Mattsson, 2010, s. 17). De maktstrukturer som avses är vanligen genus, 

klass och etnicitet. Det beror på att dessa kategorier anses vara särskilt grundläggande 

för samhällsstrukturen. Det är visserligen möjligt för enskilda individer att utmana och 

överskrida gränserna för olika klass-, genus- och etnicitetsnormer, men det får ingen 

märkbar effekt på en strukturell nivå, då de hierarkier som omger kategorierna förblir 

oförändrade. Ett annat argument för att använda sig av kategorierna genus, klass och 

etnicitet är att de alla är relaterade till strukturell exploatering och förtryck (a.a. s. 93-

94).  Det är emellertid möjligt att ha med ytterligare kategorier i en intersektionell 

analys. Det är studiens inriktning som avgör vilka kategorier som är relevanta (a.a. s. 

96).  

Intersektionalitet kommer av det engelska ordet intersection, som betyder 

skärningspunkt. Det är en passande benämning, då intersektionalitetsperspektivets 

syfte är att åskådliggöra det som sker i skärningspunkten mellan olika strukturer och 

kategorier. Att hantera flera kategorier samtidigt på det sätt som 

intersektionalitetsperspektivet gör är komplext. Det är därför viktigt att inte separera de 

olika kategorierna från varandra, utan förstå dem som interagerande. Genus, klass, 

etnicitet etcetera är nära sammanlänkade med varandra, men det hindrar inte att de kan 

vara olika betydelsefulla i olika sammanhang. Kategorierna är således både beroende av 

varandra och av kontexten. (Mattsson, 2010, s. 17; 19). Vid en intersektionell analys är 

det av betydelse att hela tiden fokusera maktaspekten, så att den inte glöms bort till 

förmån för strukturernas komplexitet (a.a. s. 91).  

 

Intersektionalitet i socialt arbete  

Socialt arbete bygger på att människor kategoriseras in i olika grupper. Inom 

socialtjänsten finns det särskilda enheter som arbetar med försörjning, missbruk, barn 

och unga, äldre etcetera. Det finns behandlingshem för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och missbruksproblematik. Det finns skyddade boenden för 

kvinnor och barn som utsatts för våld. Listan kan göras lång. Kategorisering inom socialt 

arbete gör det möjligt att skapa resurser och insatser för människor som är i behov av 

samhällets stöd, men med uppdelningen kommer också föreställningar om de 

människor som ingår i dessa kategorier. (Mattsson, 2010, s. 37). Sådana stereotypa 

föreställningar kan leda till att socialarbetare omedvetet diskriminerar de klienter de 
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möter, trots att avsikten är att hjälpa dem. För att motverka ett diskriminerande 

bemötande är det enligt Mattsson av vikt att socialarbetarens maktposition sätts i 

relation till maktstrukturer som har med genus, klass och etnicitet att göra. (Mattsson, 

2010, s. 11).  

Mattson (2010, s. 37-38) tar hjälp av sociologen Charles Tilly för att visa hur 

kategorisering skapar ojämlikhet mellan grupper inom organisationer som 

socialtjänsten och andra sociala verksamheter. Enligt Tilly finns det två typer av 

kategorier som har betydelse i mötet mellan människor. Det är de inre och de yttre 

kategorierna. Till de inre kategorierna räknas grupper som skapas inom organisationen. 

Socialarbetare och klienter är exempel på två sådana grupper. De yttre kategorierna har 

sin grund i samhällets maktstrukturer, såsom genus, klass och etnicitet. Dessa kategorier 

förs in i organisationen utifrån. Både de inre och de yttre kategorierna är förbundna med 

vissa stereotypa beteenden och egenskaper. Det finns också föreställningar om vilka 

kategorier en person ska tillhöra för att ha tolkningsföreträde och makt i samhället. 

(a.a.). I mötet mellan socialarbetare och klient har socialsekreteraren i sin egenskap av 

representant för en myndighet som kan bevilja eller avvisa klientens ansökan om hjälp 

ett givet tolkningsföreträde (a.a. s. 149-150). Dock kan de yttre kategorier som läggs på 

socialsekreterare och klient både förstärka och utmana deras positioner. Ett exempel på 

det är den kvinnliga socialsekreteraren som möter en välutbildad, manlig klient som ska 

utredas med anledning av sin misstänkt höga alkoholkonsumtion. Det är möjligt att 

klienten, som på grund av sitt kön och sin klassposition annars hade befunnit sig i en 

överordnad ställning, i den specifika situationen intar en underordnad position. Detta då 

han i egenskap av klient befinner sig i en beroendeställning till socialsekreteraren. Det 

är också möjligt att hans ställning som välutbildad man försvagar hennes profession. 

(Mattsson, 2010, s. 37-38, 149-150; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 71).  

Relevans för studien  

Jag menar att det intersektionella perspektivet har hög relevans för studien, då mötet 

mellan socialsekreterare och våldsutsatta kvinnor utan PUT, i likhet med andra möten 

inom socialt arbete, påverkas av samhällets maktstrukturer. I studien kommer 

kategorierna genus, klass, etnicitet och sexualitet att användas för att undersöka hur 

socialsekreterare ser på socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT.  
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Kapitel 2: Socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor 
utan PUT - resultat och analys  

I föreliggande kapitel redovisas de resultat som framkom i analysen av mitt empiriska 

material. I kapitlet är det socialsekreterarnas föreställningar om våldsutsatta kvinnor 

utan PUT och den hjälp de kan få (och inte få) som står i centrum. Jag kommer i kapitlet 

att fokusera på hur socialsekreterare ger uttryck för sina föreställningar om våldsutsatta 

kvinnor utan PUT och deras erfarenheter av våld, samt hur dessa föreställningar blir 

betydelsefulla för hur socialsekreterarna förstår kvinnorna som klienter och offer. 

Kapitlet tar vidare upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och i vilken 

utsträckning kvinnor utan PUT omfattas av detta stöd. Tanken är att analysens tre delar 

tillsammans ska spegla socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT, då 

de både fokuserar på socialsekreterares attityder och möjligheter att agera.  

Våld mot kvinnor utan PUT    

Samtliga socialsekreterare anger att våld i en parrelation kan handla om fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld. Fysiskt våld är allt våld som är ägnat att fysiskt skada den utsatta 

kvinnan, såsom örfilar, knytnävsslag, knuffar, sparkar och stryptag. Psykiskt våld kan 

vara känslomässiga övergrepp i form av upprepade förolämpningar riktade mot den 

utsatta kvinnan och hennes närstående. Det kan även handla om svartsjuka, som visar 

sig genom kontroll av vad den utsatta kvinnan gör och vilka hon har kontakt med, eller 

isolering där hon direkt förbjuds eller manipuleras till att sluta träffa sina närstående 

och knyta nya kontakter. Det sexuella våldet kan röra sig om alltifrån att bli tvingad att 

se på pornografi till att förmås utföra sexuella handlingar mot sin vilja. (SOU 2006:65, s. 

55-56).  

Fysiskt våld och psykiska kränkningar  

Socialsekreterarna menar att det fysiska våldet mot kvinnor utan PUT inte skiljer sig 

nämnvärt från det våld som andra kvinnor är med om. Ingen av socialsekreterarna ger 

dock en närmare beskrivning av hur det fysiska våldet kan ta sig uttryck. Däremot 

uppger socialsekreterarna att kvinnor utan PUT i större utsträckning är utsatta för 

psykiskt våld och kränkningar. Socialsekreterarnas syn på kvinnor utan PUT:s utsatthet 

för fysiskt och psykiskt våld stämmer väl överens med de erfarenheter som beskrivs i 

Lenardt (2008, s. 17). Andersson och Lundberg (2000, s. 65) beskriver dock ett grövre 
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och mer hänsynslöst fysiskt våld mot de kvinnor som är i Sverige på anknytning till sin 

partner (Andersson & Lundberg, 2000, s. 65).  

En socialsekreterare beskriver det psykiska våldet mot kvinnor utan PUT på följande 

sätt:  

Jag tror att dem står ut med mycket mer av rädsla för att bli skickade tillbaka. Plus att de har 

varit så kort tid i Sverige att de inte har nån kunskap om var de kan vända sig, eller att de 

överhuvudtaget kan vända sig någonstans, för i deras länder så finns det kanske ingenting 

för kvinnor i den här situationen. De vet inte om sina rättigheter. De tillåts heller inte ha 

kontakt med skola eller myndigheter. Och kommer man på anknytning så är man ju inte 

registrerad någonstans, man är ju där med mannen. Man får ingen introduktion till samhället 

om man inte anmäler sig till SFI
6
. Så jag tror att de är utsatta […] Utifrån våldet så kan jag 

tänka mig att det är mycket ekonomiskt och latent våld, kontroll och isolering. Jag tror att 

det är en mycket mer utsatt grupp. Hon är så utlämnad och rädd och kanske inte känner nån 

eller har nåt nätverk. Och det är alltid mycket psykiskt våld och mycket lögner från mannen. 

Till exempel om du skulle polisanmäla kommer de våldta dig eller de kommer att skicka 

tillbaka dig. Hot om att gå till Migrationsverket. Det är mycket sånt.  

 

Jag tolkar det som att socialsekreteraren upplever att våldsutsatta kvinnor utan PUT har 

svårt att etablera sig i Sverige. Detta då våldsutövarna aktivt hindrar deras 

integrationssträvanden och drar nytta av deras strukturella underläge i samhället. I 

citatet lyfter socialsekreteraren fram åtminstone tre faktorer som tyder på att kvinnor 

utan PUT kan vara extra sårbara när de utsätts för våld. Faktorer som i hög grad är 

relaterade till detta underläge.  Kvinnorna har bristande kunskaper om sina rättigheter i 

Sverige och vilken hjälp de kan få när de utsätts för våld. De är i hög grad isolerade från 

omvärlden, då de både har ett litet socialt nätverk och inte tillåts ha kontakt med 

myndigheter eller gå i skolan för att lära sig språket. Socialsekreteraren berättar även 

att partnern uttalar hot och lögner om vad som händer om den utsatta kvinnan tar 

kontakt med samhällets instanser och berättar om våldet.  

Den särskilda utsatthet som socialsekreteraren beskriver att våldsutsatta kvinnor utan 

PUT står inför delas av flera socialsekreterare. En socialsekreterare beskriver därtill att 

kvinnor utan PUT kan ha ett större ekonomiskt beroende till sin våldsamma partner:  

Det ekonomiska våldet kanske är värre, det är inte så många utan PUT som kan arbeta och 

försörja sig, utan de är mer ekonomiskt beroende av sin partner. Det är en sak. En annan 

sårbarhet är ju att man inte känner till vilken hjälp det finns att få och vilka rättigheter man 

har och att man kanske också låter bli att söka hjälp, därför att det är partnern som är ens 

                                                           
6
 Svenska för invandrare.  
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informationskälla och han har ett intresse av att säga att du har inte PUT då åker du ut 

härifrån. Det är ingen som kommer att tro dig om du berättar. Det är jag som kommer få 

vårdnaden om barnen för du har inte… vad det nu är.  Och den här gruppen har ju ofta ett 

mindre nätverk än de som har levt längre i Sverige. Då man är mer etablerad och har en 

arbetsplats, kanske har varit på flera arbetsplatser och har egna vänner och så.  

 

En annan socialsekreterare anger:  

Det blir ett extra maktmedel, det faktum att kvinnan är ytterligare beroende av mannen. Det 

är ett sätt för honom att hålla henne kvar. Han talar om för henne att du klarar dig inte själv 

utan du får åka hem om du lämnar mig. Det förstärker den isolering som ofta är, kontroll 

över kvinnan där hon kanske inte vet så mycket om övriga Sverige och samhället. Vad hon 

har för rättigheter, skyldigheter och så vidare. Och han talar om för henne att du kan 

ingenting om det här. Hur ska du klara dig själv? Du kan inte klara dig själv. Du åker hem. 

 

Sammanfattningsvis överensstämmer socialsekreterarnas bild av våldsutsatta kvinnor 

utan PUT med den tidigare forskning där våldsutsatta kvinnor konstrueras som svaga 

och nedbrutna och kvinnor utan PUT beskrivs stå inför en rad problem när de utsätts för 

våld. Problem som i hög grad är relaterade till deras ”invandrarskap” i Sverige.  (Se t.ex. 

Andersson & Lundberg, 2001, s. 83; Lenardt, 2008, s. 289; Wilén, 2009, s. 3,7).  Jag tolkar 

socialsekreterarnas berättelser som att genus och etnicitet är centrala kategorier för att 

förstå kvinnornas våldserfarenheter. Att applicera ett genusperspektiv på (mäns) våld 

mot kvinnor är inget nytt fenomen. Inom den feministiska våldsforskningen har våldet 

under de senaste decennierna sammankopplats med maktobalansen mellan könen, där 

män är överordnade och kvinnor underordnade. Mäns våld mot kvinnor är enligt denna 

förklaringsmodell ett sätt att vidmakthålla mäns överordning, samtidigt som den 

uppkommer därur (Eriksson, 2008, s. 99).   Att föra samman ett genus- och 

etnicitetsperspektiv för att förklara våld mot kvinnor utan PUT handlar om att se hur 

strukturer som underordnar kvinnor samverkar med strukturer som försvårar för 

”invandrare” att etablera sig i det svenska samhället. Strukturer som våldsutövaren, 

enligt vissa socialsekreterares utsagor, drar nytta av för att utöva makt och kontroll i 

relationen.  

Sexuellt våld   

Det är vanligt att kvinnor som har blivit utsatta för fysiskt våld och psykiska 

kränkningar även har varit med om sexuellt våld. Det sexuella våldet kan dock vara svårt 

att sätta ord på, särskilt för de kvinnor som har levt i relationer där det har ansetts vara 
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partnerns rätt att ha sex med kvinnan, oavsett om hon vill eller inte. (Grände, 2008, s. 

44). Fem av de intervjuade socialsekreterarna menar att samtal om sexuellt våld är 

förenat med ytterligare svårigheter för kvinnor som har en annan etnisk bakgrund än 

svensk. En socialsekreterare menar att det beror på att kvinnor från andra länder inte 

pratar om sexualitet på samma sätt som man gör i Sverige. ”När jag säger att det inte är 

okej att till exempel bli våldtagen av den man är gift med, tycker många att det är tabu 

att prata om”, anger socialsekreteraren. Tre socialsekreterare kopplar svårigheten med 

att prata om sexuellt våld till det faktum att det i vissa språk inte finns ord och begrepp 

som beskriver våldtäkt eller genitalier, vilket gör det ännu svårare för kvinnan att sätta 

ord på sina upplevelser.  En socialsekreterare berättar:  

Synen på sexuellt våld tycker jag är ett stort hinder och där man ser verkligen hur 
komplicerat det blir när kvinnor har levt i ett samhälle där begreppet sexuellt våld inte finns. 
Det är så internaliserat i dem själva. Det är liksom, så är det. Det här är någonting man ska 
utsättas för. Det är naturligt. 

 

I socialsekreterarnas berättelser framkommer det föreställningar om att kvinnor med 

utländsk bakgrund tycker att det är tabu att prata om sex och att det i vissa språk inte 

ens finns ord för att kunna beskriva sexuellt våld. En socialsekreterare anger att sexuellt 

våld ”är någonting man ska utsättas för. Det är naturligt”. Det tolkar jag som att 

socialsekreteraren menar att sexuellt våld inte är brottsligt i de samhällen som åsyftas, 

utan det är något som ses som en privat angelägenhet och som hänger ihop med sexuella 

skyldigheter inom äktenskapet. Genom socialsekreterarnas berättelser konstrueras 

våldsutsatta kvinnor utan PUT som kyska kvinnor som tyst underkastar sig sin partners 

vilja. I denna konstruktion vävs genus, sexualitet och etnicitet samman.   

Efter detta, inledande stycke, om det fysiska, psykiska och sexuella våld som kvinnor 

utan PUT utsätts för kommer jag nu att redogöra för ytterligare två aspekter av 

våldsutsatthet som framkom i intervjuerna. Det handlar om hedersrelaterat förtryck och 

samkönat partnervåld.  

Hedersrelaterat förtryck  

Sex socialsekreterare framhåller att våldsutsatta kvinnor utan PUT utsätts för olika 

former av hedersrelaterat förtryck. Socialsekreterarna menar exempelvis att kvinnor 

som kommer hit på anknytning kan vara föremål för arrangerade äktenskap eller 
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tvångsäktenskap. En socialsekreterare anger att en svårighet för kvinnor som kommer 

från en hedersrelaterad kontext är att de inte får något stöd från familjen när de vill 

lämna sin våldsamma relation, utan snarare uppmuntras att stå ut. ”Så varför ska hon 

tro på mig, som är en person som hon träffar tillfälligt, när hon har ett helt nätverk som 

hon kan förlora? I ett land där hon inte känner någon”, funderar socialsekreteraren och 

fortsätter:  

                    Jag hade kontakt med en kvinna med tillfälligt uppehållstillstånd7 som återkom flera gånger 

och han blev också häktad och då kom hon i samband med att han blev det och ville ha hjälp 

med att få ut honom ur fängelset, för hon var så rädd att det här skulle äventyra hennes… Att 

hon skulle bli tillbakaskickad till sitt land. Då skulle hon inte få komma tillbaka till familjen. 

Hon skulle bli utfrusen ur samhället för att hon var skild. Det är en jättestor rädsla, men det 

beror på hur långt man hinner komma och hur långt kvinnan själv har kommit och vad hon 

kan acceptera. För kvinnor som kommer från länder där våld är ganska accepterat och ingen 

lägger sig i eller hjälper henne därifrån, där är det så att kvinnan ska finna sig efter sin man.  

 

I citaten ger socialsekreteraren uttryck för den rädsla som kvinnor utan PUT som har 

rötter i en så kallad hederskultur kan uppleva. Socialsekreteraren menar att våld i 

parrelationer är allmänt accepterat i hederskulturer. Det är något som kvinnor ska ”stå 

ut med” och ”acceptera”. Konsekvensen av att skilja sig till följd av sådant våld kan, 

enligt socialsekreteraren, leda till social isolering från släkt och vänner.  En annan 

socialsekreterare har liknande tankar:  

                   Det finns ju en direkt fara för många i att återvända till sitt hemland. Allt ifrån social 

utfrysning till i vissa länder, om man ska prata hedersproblematik, att det är direkt icke 

socialt accepterat att vara skild eller att ha misslyckats eller så, vilket också kan vara förenat 

med fysisk fara. Så nånstans är ju den här rädslan för vad som kan hända berättigad. Det 

finns ytterligare en dimension av vad ett återvändande eller en utvisning skulle innebära. 

 

Jag tolkar socialsekreterarnas förståelse av hedersrelaterat förtryck som ett uttryck för 

specifika kulturella normer i ett samhälle, där till exempel skilsmässa inte är socialt 

godtagbart. Hedersrelaterat våld och förtryck förstås således som en annan sorts våld än 

det som utövas i en svensk kontext. I denna konstruktion vävs föreställningar om den 

förtryckta ”utländska kvinnan” samman med föreställningar om en evig, heterosexuell 

parrelation som blir specifik för vissa kulturer. När det hedersrelaterade våldet 

sammanfaller med våld i en parrelation leder det till en dubbel utsatthet för kvinnan. 

                                                           
7
 Tillfälligt uppehållstillstånd är detsamma som ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som är det begrepp 

som jag använder mig av i uppsatsen.  
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Hon utsätts både för våld av sin partner och av släkt och vänner, som hjälper 

våldsutövaren att hålla kvar kvinnan inom äktenskapet. Annorlunda uttryckt: kvinnan är 

underordnad två genusordningar, den egna gruppens och majoritetssamhällets (de los 

Reyes, 2004, s.191).   

 

Samkönat partnervåld  

Majoriteten av socialsekreterarna använder ”han” och ”honom” som personliga 

pronomen när de refererar till den som utövar våld mot kvinnor utan PUT. Flera 

socialsekreterare framhåller dock att de är medvetna om att våld även förekommer i 

samkönade parrelationer och att de arbetar aktivt för att inkludera denna målgrupp.  

Tre socialsekreterare menar att myndigheten har svårt att nå ut till kvinnor som utsätts 

för våld i en samkönad relation. ”Jag vet inte varför vi inte når fram till dem. Det kanske 

är så att de söker hjälp på annat håll. Att de vänder sig till RFSL8 eller så”, resonerar en 

socialsekreterare.  En annan socialsekreterare spekulerar:  

Jag har inte träffat några lesbiska kvinnor som inte har PUT, det har jag faktiskt inte. Min 

fördom säger… De få lesbiska kvinnor jag har träffat, de är inte utsatta för våld på samma 

sätt… Jag vet inte, det kanske är så att våldet är mer patriarkalt. 

 

Socialsekreterarna i citaten har begränsade erfarenheter av att komma i kontakt med 

kvinnor utsatta för samkönat partnervåld. Det går att urskilja två olika förklaringar till 

detta. Den första förklaringen handlar om att samkönat våld inte är lika vanligt som våld 

i olikkönade parrelationer, då våldet förstås som ett uttryck för mäns överordning. Den 

andra förklaringen tar fasta på att kvinnor som lever i samkönade relationer hellre 

vänder sig till hbt9-organisationer, såsom RFSL. Holmberg, Stjernqvist och Jacobson 

(2008, s. 48) menar att det är en vanlig missuppfattning bland dem som i sitt yrke möter 

våldsutsatta kvinnor. I deras studie hade de hbt-personer som sökt hjälp till följd av våld 

i sin parrelation i första hand vänt sig till en socialjour, kvinnojour eller brottsofferjour. 

(a.a.).  

                                                           
8
 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.  

9
 Benämning av homo- och bisexuella, samt transpersoner som grupp (SKR, 2007, s. 12).  
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Två socialsekreterare tror att socialtjänstens begränsade kontakt med kvinnor utan PUT 

som utsatts för våld i en samkönad relation har att göra med att kvinnor som är 

uppvuxna i en hedersrelaterad kontext inte vågar vara öppna med sin homo- eller 

bisexuella läggning. I citatet nedan kopplas således föreställningen om en viss sorts 

etnicitet samman med föreställningen om kulturella normer kring accepterad och 

förbjuden sexualitet:  

                   I länder där det rent av är ett brott att vara homosexuell och att som klient då kunna säga till 

en myndighet att ”jo jag lever i en samkönad relation och är utsatt för våld”, det är ju också 

ett enormt steg. Något som i hemlandet är förknippat med dödsstraff. Så jag tänker det finns 

verkligen många skillnader att vara medveten om. 

 

I avsnittet har jag redogjort för de föreställningar som de intervjuade socialsekreterarna 

har om kvinnor utan PUT och deras erfarenheter av våld. Jag menar att dessa 

föreställningar har betydelse för hur socialsekreterarna konstruerar våldsutsatta 

kvinnor utan PUT som klienter och offer, vilket nästa avsnitt kommer att handla om.  

 

Att göras till klient inom socialtjänsten   

En klient kan definieras som en person som ”tar emot”10 socialt arbete (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s. 117). Det kan handla om en person som gör enstaka 

besök hos socialtjänsten eller som blir föremål för myndighetens insatser under en 

längre period. För att en klient ska få tillgång till socialtjänstens resurser måste en 

socialsekreterare först bedöma om han eller hon faller inom ramen för myndighetens 

uppdrag och om personen är berättigad till en viss insats. (a.a. s. 163 ff.). Denna 

bedömning kan påverkas av socialsekreterarens föreställningar om den kategori 

klienter som hon arbetar med (Mattsson, 2010, s. 11). En kvinna som utsatts för våld 

måste således kvalificera sig som ”våldsutsatt kvinna” för att få sådan hjälp från 

socialtjänsten. 

                                                           
10

 Att vara mottagare av socialt arbete kan tolkas som att klienten är passiv i relation till 
socialsekreteraren. Så är det förstås inte. All verksamhet inom socialtjänsten skapas i samspel mellan 
socialsekreterare och klienter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 117).  
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En klient behöver för det mesta anpassa sig för att uppfylla de (uttalade och outtalade) 

villkor som myndigheten ställer för att bevilja en viss typ av insats. Det kan handla om 

att fylla i en ansökan för att få ekonomiskt bistånd eller att berätta sin historia på ett sätt 

som motsvarar myndighetens institutionaliserade förväntningar på hur en våldsutsatt 

kvinna ska vara och agera (Andersson & Lundberg, 2000, s. 115; Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s. 124-125). Socialsekreterarna i Andersson och Lundbergs (2000, s. 

115 ff.) studie kategoriserade de våldsutsatta kvinnor de kom i kontakt med som 

antingen idealiska eller problematiska klienter, beroende på hur de svarade mot 

myndighetens ramverk. Idealklienter blev de våldsutsatta kvinnor som motsvarade 

socialsekreterarnas föreställningar och var mottagliga för de lösningar som 

myndigheten kunde erbjuda. Hit räknades resursstarka kvinnor som var bestämda i sitt 

beslut att göra en polisanmälan och lämna sin partner (a.a. s. 115-116).  Problematiska 

klienter blev de våldsutsatta kvinnor som hade bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket eller där det fanns kulturella hinder för skilsmässa, med andra ord där det fanns 

omständigheter som försvårade ärendet. Vissa socialsekreterare benämnde även de 

resursstarka, bestämda kvinnorna som problematiska. Detta då de kunde upplevas som 

alltför självständiga och krävande. De passade således inte in i bilden av den 

våldsutsatta kvinnan som svag och undergiven. (Andersson & Lundberg, 2000, s. 118-

120).  

Problematiska klienter   

Våldsutsatta kvinnor utan PUT, såsom de beskrivs av socialsekreterarna i föregående 

avsnitt om våldserfarenheter, stämmer väl in på bilden av den problematiska klienten. 

Social isolering, bristande samhällskunskap och hot om utvisning är omständigheter 

som kan försvåra dessa ärenden. Kvinnorna kan följaktligen vara svåra att stödja inom 

ramen för socialtjänsten, då de kräver andra resurser än vad myndigheten i regel kan 

erbjuda. Det illustreras av följande citat:  

Det blir ju ett helt annat stöd. De vet ingenting kanske. De har aldrig gjort någonting, alltså 
postat ett brev, haft egen ekonomi, så det blir ju ett helt annat stöd jämfört med nån som är 
etablerad i samhället och som vet hur det fungerar. Man måste jobba mer och den här 
kvinnan måste orka och våga mycket mer för att kunna fullfölja hela processen. Då är det 
väldigt enkelt att gå tillbaka även om det är våld. […] Och vi tänker nog ”oj, det där blir 
mycket”. Det blir ju mycket mer jobb. … Jag går nog in med föreställningen att de är väldigt 
utsatta och att det kan vara svårt att motivera dem att lämna mannen. Det tror jag att man 
har med sig, att det är en väldigt utsatt grupp. […] Man kan inte ta för givet att hon vet hur 
man gör allting och det är väl en annan sak också, en dålig egenskap. Att man kanske hjälper 
för mycket. Fyller i skilsmässoansökan för att hon inte kan svenska och hjälper till med 
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ansökan om ekonomiskt bistånd. Det blir väl mer för att man hela tiden tänker att hon inte 
har det så lätt och att man vill underlätta och minska stressen och oron hos kvinnan. Man 
kanske blir för stort stöd. Men man glömmer bort det när man är inne i det, för man ser bara 
desperationen och rädslan hos den här kvinnan och då gör man lite mer än vad man kanske 
skulle ha gjort åt nån annan.  

 

Socialsekreteraren i intervjun uttrycker att kvinnor utan PUT har ett extra stort 

stödbehov när de utsätts för våld, något som är återkommande i intervjumaterialet. 

Stödbehovet gör att socialsekreteraren ibland går utanför ramarna för vad som är 

socialtjänstens uppdrag. Exempel på det är när socialsekreteraren fyller i 

skilsmässoansökan eller ansökan om ekonomiskt bistånd i den utsatta kvinnans ställe. 

Jag tolkar det som att socialsekreteraren redan från början förutsätter att kvinnor utan 

PUT inte har någon kunskap om det svenska samhället och därför har svårt att själv 

klara dessa uppgifter. Jag menar att socialsekreteraren skapar sin förståelse utifrån 

kvinnans position som nyinflyttad ”invandrarkvinna” i Sverige.  

Ett annat exempel på problematiska klienter presenteras i intervjun nedan, men denna 

gång handlar det om klienter som är problematiska på grund av sin styrka och 

målmedvetenhet:  

När du frågade om det här med feminitet då tänkte jag faktiskt på att väldigt mycket 

egenskaper hos ett offer det ändå är det vi tänker är kvinnligt. En kvinna som är aggressiv 

och gapig och är som vi tänker är manligt, det blir problem när hon behöver hjälp. […] För 

tänker jag, vilket jag tror är ganska vanligt, att våldsutsatta kvinnor är det synd om. Och så 

kanske jag träffar en kvinna som är skitstark och ganska aggressiv, inte alls tacksam utan 

hon är jävligt förbannad på att hon inte kan få nånting.  

 

Socialsekreteraren i intervjun kopplar samman offerskap med feminitet. Idealbilden av 

den våldsutsatta kvinnan beskrivs som någon som väcker sympati och som är tacksam 

för det stöd hon får av socialtjänsten. Det ställs i motsats till en mer problematisk klient, 

som är aggressiv och högljudd, något som socialsekreteraren förknippar med 

maskulinitet. En annan socialsekreterare har liknande tankar: 

Jag var med om att det var en kvinna som ringde mig och sa hej, ring upp mig nu! Jag tror jag 

gick i taket. Men herregud, vad är det här? Det är ju väldigt okvinnligt. Det vet vi flickor och 

sådär ska vi inte bete oss *skratt*.  

Z: Hur tror du att du hade reagerat om en man hade ringt och sagt samma sak? 
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Ja, jag hade nog blivit lika upprörd. Men jag hade nog ändå, alltså min spontana tanke det är 

ju att man tänker med magen. Det är en annan sak när jag tänker intellektuellt, men då hade 

jag nog tänkt att ja, det är liksom så män gör. Så jag hade nog reagerat att det var illa, men 

inte i samma utsträckning.  

 

I intervjumaterialet framträder två kategorier av problematiska klienter. Den första 

kategorin bygger på avsnittets första citat och handlar om de klienter som upplevs som 

svaga och utsatta och har ett stort behov av socialtjänstens resurser. Bilden stämmer 

både in på föreställningen om den våldsutsatta kvinnan som ett ”rent offer” och den 

generella bilden av klienten i socialt arbete som beskrivs i Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, s. 70).  Jag menar att denna kategori bygger på föreställningen om en 

traditionell (heterosexuell) feminitet som är beroende av andra för att klara sig. I mötet 

mellan socialsekreteraren och denna klient blir även klass tydligt, då 

socialsekreterarens medelklassposition och roll som representant för en myndighet blir 

normgivande (Mattson, 2010, s. 27).     Den andra kategorin av problematiska klienter 

illustreras av avsnittets andra och tredje citat, som handlar om kvinnor som är krävande 

och aggressiva.  Denna bild bryter mot föreställningen om våldsutsatta kvinnor som 

sympatiska och tacksamma, något som kan associeras med maskulinitet och en lägre 

klassposition. En annan reflektion är att socialsekreterarna skapar sin bild av en mer 

idealisk våldsutsatt kvinna med utgångspunkt i teorin om våldets normaliseringsprocess 

och det ”rena offret”.  

Konstruktioner av ett offer  

Våldsutsatta kvinnor utan PUT har av flertalet socialsekreterare skildras som utsatta, 

resurssvaga och med ett stort behov av socialtjänstens stöd. Det har visat sig stämma väl 

överens med både bilden av den våldsutsatta kvinnan som ett ”rent offer” och den 

typiska klienten.  En socialsekreterare har associerat offerskapet med traditionellt 

kvinnliga egenskaper. Bilden av det typiska offret kan följaktligen sammanfattas som en 

utsatt person i behov av stöd. En bild som återkommer i följande citat:  

Men lite det här perfekta offret. Du ska vara samlad, men inte för samlad. Du ska vara 

känslomässig, men inte för känslomässig. Det är väldigt, väldigt få som passar in i den lilla 

rutan. 

 Z: Hur bra passar våldsutsatta kvinnor utan PUT in i den rutan?  
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Jag skulle säga mer på ett sätt i och med att deras utsatthet många gånger blir mer uppenbar. 

I alla fall om jag tänker utifrån oss, vi som ser helheten. Hon kan inte ett ord svenska, hon 

kan inte… Ja, man kan nog se hennes utsatthet på ett annat sätt . 

 

Socialsekreteraren i intervjun identifierar två faktorer som blir viktiga när det handlar 

om att konstruera ett ”perfekt offer”; beteende och erfarenheter av våld. Offret framstår 

här (återigen) som utsatt och hennes uppträdande när hon berättar om våldet bör visa 

att hon har påverkats av det, men inte så mycket att hon låter känslorna ta överhanden. 

Att den våldsutsatta kvinnans utsatthet och beteende vid mötet spelar roll framgår även 

nedan:  

Så fort det är en kvinna med annan etnisk tillhörighet så talar man om heder. Det är ju en 

fråga när de andra enheterna på socialtjänsten ringer till oss: är hon utsatt för 

hedersrelaterat våld? Den kopplingen kan man göra. Och det är på nåt sätt mer allvarligt 

våld, tycker man. Det är det här grymma, barbariska våldet. Kommer det däremot en 

välutbildad kvinna som är någorlunda sansad och förberedd. En kvinna som kan förhålla sig 

till myndigheter på ett annat sätt. Det anses ju många gånger vara på ett annat sätt då. Det 

får inte samma allvarlighetsgrad. 

 

Socialsekreteraren i citatet menar att kollegorna på socialtjänsten gör en åtskillnad 

mellan kvinnor som har utsatts för hedersrelaterat våld och våld som riktats mot 

medelklasskvinnor, där det förstnämnda ses som mer allvarligt. I denna 

offerkonstruktion får klass och etnicitet betydelse för vem som anses var det ”perfekta 

offret”. Det framgår även att den resursstarka och drivna kvinnan som utsätts för våld, 

som i Andersson och Lundberg (2000, s. 115) beskrivs som en idealisk klient, inte blir 

ett lika idealiskt offer.  

En annan socialsekreterare resonerar kring de generella föreställningar som finns om 

offer och hur dessa kan ta sig uttryck när det gäller kvinnor från Sydostasien. Här blir 

genus, etnicitet och sexualitet användbara kategorier för att förstå hur ett offer 

konstrueras: 

Jag tänker att det blir väldigt mycket den här, om man nu ska prata om kvinnor som kommer 

på anknytning som exempel. Den här exotiska, lilla asiatiska kvinnan som kommer till den 

tillsynes goda, kanske gärna norrländska mannen höll jag på att säga, men den här 

västerländska mannen som sen visar sig vara den här ulven i fårakläder. […] Just den här 

bilden att man som kvinna med sydostasiatiskt utseende förväntas vara en utsatt kvinna. 

Man ser bara underordning, man ser dem inte som resursstarka subjekt som vill saker och 
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tycker saker och har ett eget liv, utan det blir det här ideala brottsoffret som är så sårbart 

och skört och som inte har någonting och inga vänner…   

 

Fortsatt framställning  

I avsnittet har jag tittat närmare på hur socialsekreterarna konstruerar våldsutsatta 

kvinnor utan PUT som klienter och offer. Jag har funnit att genus, etnicitet, klass och 

sexualitet, tillsammans med den utsatta kvinnans beteende och våldserfarenheter, har 

betydelse för både konstruktionen av våldsutsatta kvinnor utan PUT som klienter och 

offer.  

I nästa avsnitt kommer jag att titta närmare på de olika grupperna av våldsutsatta 

kvinnor utan PUT och deras möjligheter att få hjälp av socialtjänsten. Detta är relevant 

för uppsatsens syfte, då socialtjänstens bemötande inte bara handlar om 

socialsekreterares attityder gentemot sina klienter, utan också vilka möjligheter de har 

att agera i det specifika mötet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 158). Avsnittet 

inleds med en presentation av de insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor inom de 

myndigheter där de intervjuade socialsekreterarna är verksamma. Därefter belyser jag 

de svårigheter och begränsningar som kvinnor som har ett TUT på grund av anknytning, 

asylsökande, irreguljära migranter och kvinnor med uppehållsrätt kan stå inför när de 

utsätts för våld i en nära relation. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion 

som omfattar samtliga grupper av våldsutsatta kvinnor utan PUT.  

 

Socialtjänstens möjligheter att stödja våldsutsatta kvinnor utan PUT  

Samtliga socialsekreterare anger att våldsutsatta kvinnor kan erbjudas tillfälligt skydd 

på till exempel en kvinnojour, ett kommunalt skyddat boende eller ett HVB-hem11 för 

unga kvinnor. Socialtjänsten kan också erbjuda råd och stöd i form av stödjande samtal 

eller hjälp med praktiska göromål, såsom att ansöka om skyddade personuppgifter och 

besöksförbud eller stöd vid en polisanmälan eller rättegång. För de kvinnor som har 

tillfälliga, eller långvariga, problem med sin försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas 

enligt SoL kap 4 § 1. Flera av de intervjuade socialsekreterarna uppger att bistånd även 

kan beviljas till våldsutsatta kvinnor för behov som har uppstått till följd av exempelvis 

                                                           
11

 Hem för vård och boende som står under socialstyrelsens tillsyn.  
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missbruk eller en funktionsnedsättning. (För att läsa mer om socialtjänstens olika 

insatser för våldsutsatta kvinnor, se bilaga 3).  

Anknytningsärenden   

Våldsutsatta kvinnor som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) på grund av 

anknytning till den person som de lever i en parrelation med är en grupp som på senare 

tid har lyfts fram i samband med debatten om utlänningslagens ”två års regel” ( se t.ex. 

Eriksson, 2010; Delaryd, 2011; Fredriksson, 2011). En regel som i korthet går ut på att 

personer som gifter sig - eller planerar att gifta sig eller leva tillsammans med- en svensk 

medborgare eller person med PUT i Sverige beviljas ett uppehållstillstånd på grund av 

familjeanknytning. (UtlL kap 5 § 3 och 3a, punkt 1). Om paret inte tidigare har bott 

tillsammans beviljas vanligen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i två år. 

(UtlL kap 5 § 8; Migrationsverket, 2010, kap 10.6). Avbryts relationen däremot innan de 

två åren har gått ska personen i regel förvägras fortsatt uppehållstillstånd och utvisas 

från landet. Undantag kan göras om förhållandet har upphört på grund av våld. (UtlL kap 

5 § 16, tredje stycket; Migrationsverket, 2010, kap 10.6).  

”Två års regeln” beskrivs som problematisk i flera rapporter (se t.ex. Wilén 2009; Wilén 

2010; Lenardt, 2008; Bexelius, 2008). Wilén (2009, s. 8) menar att beviskraven för att 

beviljas undantag på grund av våld är höga, varför den våldsutsatta kvinnan i praktiken 

har att välja mellan att fortsätta att bli utsatt för våld tills hon har beviljats ett PUT eller 

riskera att få lämna landet (a.a.).  Flera socialsekreterare anger att ”två års regeln” har 

stor inverkan på deras arbete med våldsutsatta kvinnor utan PUT. Fem 

socialsekreterare menar att de tidsbegränsade uppehållstillstånden hindrar 

våldsutsatta kvinnor från att lämna sina relationer, då många kvinnor väljer att stanna 

kvar tills de två åren har gått och de beviljas ett permanent uppehållstillstånd.  

Socialsekreterarna menar att socialtjänsten har ett ansvar att bistå våldsutsatta kvinnor 

med TUT på samma villkor som de ska hjälpa svenska medborgare. Dock kan det bli 

problematiskt för de kvinnor där det tidsbegränsade uppehållstillståndet har löpt ut 

eller där partnern har meddelat brusten anknytning till migrationsverket och kvinnan 

ännu inte har ansökt om att få stanna på andra grunder. I dessa fall är det inte helt 

självklart att det är socialtjänstens ansvar att hjälpa kvinnan.  
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Asylsökande  

Asylsökande är en person som har ansökt om asyl i Sverige på grund av flyktingstatus 

enligt utlänningslagens kap 4 § 1 eller som har annat skyddsbehov enligt kap 4 § 2-2a. 

Asylsökandes rätt till bistånd12 regleras i Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA). De kan dock beviljas stöd enligt SoL för behov som inte täcks av LMA 

(Socialstyrelsen, 2010b, s. 283).   

Samtliga intervjuade socialsekreterare uppger att socialtjänsten inte har några 

skyldigheter att ge hjälp och stöd åt asylsökande. De är migrationsverkets ansvar. Två 

socialsekreterare tillägger att de asylsökande som inte bor på någon av 

migrationsverkets förläggningar, utan har ett eget boende eller bor hos släktingar i 

kommunen omfattas av socialtjänstens ansvar. I praktiken är det dock migrationsverket 

som betalar för dessa insatser genom det statsbidrag som utgår för kommunens 

flyktingmottagande. Fyra socialsekreterare framhåller att deras socialtjänst försöker 

vara behjälplig även i de ärenden som inte är socialtjänstens uppdrag. Hos en 

socialtjänst kan till exempel våldsutsatta asylsökande kvinnor få samtalsstöd och hjälp 

med praktiska göromål utan att socialtjänsten beviljar det som en insats.   

I de ärenden där migrationsverket innehar ansvaret för den våldsutsatta kvinnan kan 

socialtjänsten ha en rådgivande funktion. Två socialsekreterare menar dock att 

socialtjänsten och migrationsverket inte alltid har samma uppfattning om kvinnans 

skyddsbehov. Socialsekreterarna berättar att socialtjänsten kan göra bedömningen att 

en kvinna behöver placeras i skyddat boende på grund av ett omfattande stöd- och 

skyddsbehov, medan migrationsverket bedömer att det är tillräckligt att samma kvinna 

får bo på en annan förläggning än sin våldsamma partner. ”De tänker inte på att hon 

kanske behöver stöd i sin situation. Och det är ju fel”, menar en av socialsekreterarna. 

 

Irreguljära migranter  

Att vara irreguljär migrant (papperslös) innebär att uppehålla sig i ett annat land än sitt 

hemland utan tillstånd. Det kan handla om personer som bosätter sig i ett annat land på 

grund av svåra ekonomiska eller politiska förutsättningar i hemlandet, men som får 

                                                           
12Bistånd kan ges i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag. Förutsättningen för 
bistånd är att den sökande är registrerad vid en av migrationsverkets förläggningar (LMA § 8; § 13).   
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avslag på sin asylansökan. När beslutet sedan har vunnit laga kraft, och överlämnats till 

polisen, och personen ändå väljer att stanna kvar i Sverige blir denne en irreguljär 

migrant.  Till de irreguljära migranterna räknas också de personer som aldrig har ansökt 

om asyl eller annat tillstånd att vistas i Sverige. Dessa personer kan ha kommit till 

Sverige frivilligt eller blivit hitförda av människohandlare.  Kvinnor som befinner sig i 

irreguljär migration och utsätts för våld i en parrelation kan vara extra sårbara, då de på 

grund av rädsla för utvisning inte ser polisanmälan eller annan hjälp från samhället som 

en reell möjlighet. Kvinnorna har därtill svårt att försörja sig själva, vilket kan öka 

beroendet till andra människor. Det utnyttjas i stor utsträckning av dem som utövar våld 

mot dessa kvinnor. (Bexelius, 2008, s. 226; Grände och Lundberg, 2009, s. 16; Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2011b; Nationellt centrum för kvinnofrid, 2011c).  

Irreguljära migranter har inte rätt till bistånd enligt LMA. Det anges i lagens 12 §. 

Därmed omfattas de av SoL kap 4 § 1 på samma sätt som andra som vistas i en kommun. 

(Socialstyrelsen, 2010a, s. 273; Socialstyrelsen 2010b, s. 283).  Dock kan irreguljära 

migranter stöta på problem i kontakten med socialtjänsten. Detta då ett villkor för att 

beviljas bistånd enligt SoL är att personen inte själv kan tillgodose sina behov. Det finns 

flera exempel på ärenden där den sökandes ansökan har avslagits, då han eller hon har 

ansetts kunna tillgodose sina behov genom att återvända till sitt hemland. 

(Socialstyrelsen, 2010a, s. 273).  

En kartläggning som Malmö Högskola gjorde 2009 visar att socialtjänsterna har 

varierande erfarenheter av att komma i kontakt med irreguljära migranter.  Av de 140 

kommuner som deltog i studien svarade hälften att de aldrig möter irreguljära 

migranter, medan 55 kommuner uppgav att det har hänt vid något enstaka tillfälle. Två 

av kommunerna hade flera ärenden med irreguljära migranter varje år. Den vanligaste 

orsaken till kontakt med socialtjänsten var frågor om försörjning. (Socialstyrelsen, 

2010a, s. 277). 12 % av ärendena hade gällt våld i en nära relation (a.a. s. 278).  

I likhet med studien från Malmö högskola ger de intervjuade socialsekreterarna 

varierande svar på frågan om kontakt med irreguljära migranter. Socialsekreterare vid 

hälften av socialförvaltningarna uppger att de aldrig har träffat irreguljära migranter i 

sitt arbete på myndigheten. Fem socialsekreterare menar att det beror på att irreguljära 

migranter vet att de inte omfattas av socialtjänstens arbete, samt att det finns en allmän 

rädsla hos gruppen inför att ta kontakt med myndigheter, då de är oroliga att det ska 
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leda till utvisning från landet. Av de sex socialförvaltningar som de intervjuade 

socialsekreterarna representerar tar två inte emot irreguljära migranter, med undantag 

för barn. Vid en av förvaltningarna kan irreguljära migranter få rådgivning anonymt. Två 

socialförvaltningar tar emot irreguljära migranter när ärendet akut. Dessa förvaltningar 

kan dock inte erbjuda någon hjälp inom ramen för myndigheten. Socialsekreterarna 

framhåller att många tjänstemän försöker hjälpa till på andra sätt, genom att till exempel 

hänvisa till frivilligorganisationer som jobbar med målgruppen eller den sökandes 

ambassad. En socialförvaltning har inte besvarat frågan om kontakt med irreguljära 

migranter.  

Ytterligare en svårighet som irreguljära migranter har att förhålla sig till i kontakten 

med socialtjänsten är risken att myndigheten underrättar polisen om att de befinner sig 

i landet. Denna underrättelseskyldighet regleras i utlänningsförordningen (UtlF) kap 7 § 

1, punkt 3. Lagtexten uttrycker att när socialtjänsten första gången vidtar en åtgärd 

angående en ”utlänning”, så är myndigheten skyldig att underrätta polisen om 

”utlänningens” namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress. 

Underrättelseskyldigheten gäller inte om ”utlänningen” har sökt uppehållstillstånd i 

Sverige eller inte är skyldig att ha uppehållstillstånd för att bo i landet. Vidare anges det i 

lagtexten att den som lämnar underrättelse om en ”utlänning” bör uppmana denne att 

kontakta migrationsverket angående uppehålls- eller arbetstillstånd. (UtlF kap 7 § 1, 

punkt 3). Det går emellertid att tolka UtlF kap 7 § 1 på flera sätt. En tolkning är att 

underrättelseskyldigheten inte gäller om det finns en aktuell ansökan hos 

migrationsverket. En annan tolkning är att personen i fråga någon gång ska ha lämnat in 

en ansökan om uppehållstillstånd. (Rädda barnen, 2006, s. 18). 

Den tidigare nämnda studien som gjordes vid Malmö högskola visar att 15 av 140 

kommuner beviljar insatser till irreguljära migranter, utan att underrätta polisen. 51 

kommuner uppgav att myndigheten måste underrätta polisen för att kunna ge en 

irreguljär migrant stöd och hjälp. (Socialstyrelsen, 2010a, s. 278-279). Vid de 

socialförvaltningar där de intervjuade socialsekreterarna arbetar tolkar två lagen som 

att de inte har underrättelseskyldighet när de kommer i kontakt med irreguljära 

migranter som någon gång har lämnat in en ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd 

till migrationsverket . En av socialsekreterarna hänvisar till sekretesslagen och menar 

att socialtjänsten i första hand bör tillämpa sekretess i kontakt med sina klienter. En 
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annan socialsekreterare uppger att även om de skulle ha underrättelseskyldighet så 

skulle informanten inte anmäla någon till vare sig polisen eller migrationsverket. En 

socialsekreterare menar att frågan aldrig har blivit aktuell och att det heller inte är 

något som har diskuterats i arbetsgruppen. Vid två socialförvaltningar tillämpas 

underrättelseskyldigheten i kontakt med irreguljära migranter. En socialsekreterare 

som arbetar på en av dessa förvaltningar framhåller dock att tjänstemän inom 

förvaltningen försöker använda sina egna nätverk för att hjälpa personer i irreguljär 

migration utan att rapportera dem till polisen.  

Uppehållsrätt  

EU- och EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige om de uppfyller något av följande 

kriterier: 1. Arbete eller eget företag i Sverige. 2. Arbetssökande med verklig möjlighet 

att skaffa sig ett arbete. 3. Studerande och har nog med tillgångar för att kunna försörja 

sig själv och sin eventuella familj, samt har en heltäckande och giltig sjukförsäkring. 4. 

Enbart uppfyller kraven om tillräckliga tillgångar och sjukförsäkring. (UtlL, kap 3a § 

1;3). EU- och EES-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader utan särskilt 

tillstånd. Efter att tre månader har gått måste personen registrera sig hos 

migrationsverket.13 (UtlL, kap 3a, § 1;10). Uppehållsrätten gäller till dess att kraven för 

uppehållsrätt inte längre fullgörs (UtlL kap 3a § 5).  

I fråga om EU- och EES- medborgares rätt till socialt bistånd i Sverige görs det en 

åtskillnad mellan personer som är ekonomiskt aktiva och dem som inte är det. Till 

kategorin ekonomiskt aktiva räknas arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. 

Turister, pensionärer och studenter är exempel på grupper som inte utövar någon 

ekonomisk verksamhet. Ekonomiskt aktiva EU- och EES- medborgare har en starkare 

rätt till bistånd från socialtjänsten, jämfört med personer som inte är ekonomiskt aktiva 

i Sverige. Beträffande familjemedlemmar till personer med uppehållsrätt är deras 

rättsliga status beroende av vilken kategori anknytningspersonen tillhör.  

(Socialstyrelsen, 2008, s. 29-30). EU- och EES-medborgare som räknas till gruppen 

arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande har rätt att få en ansökan om 

ekonomiskt bistånd prövad på samma villkor som svenska medborgare (a.a. s. 

                                                           
13 Medborgare i Danmark, Norge, Finland och Island omfattas inte av registreringskravet. Detsamma gäller 

för arbetssökande EES-medborgare (UtlL, kap 3a, § 1;10).  
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32;34;36). För arbetssökande kan dock frågan om huruvida personen kan anses vara 

bosatt eller vistas tillfälligt i landet vara avgörande för rätten till bistånd. För en person 

som vistas tillfälligt i Sverige kan biståndet begränsas till att gälla till exempel kostnader 

för en resa tillbaka till hemlandet (Socialstyrelsen, 2008, s. 37).  

EU- och EES-medborgare som inte är ekonomiskt verksamma i Sverige beviljas 

uppehållsrätt enbart om de har nog med tillgångar för att kunna försörja sig själva och 

sin eventuella familj. Syftet med detta krav är att undvika att EU- och EES- medborgare 

som inte kan bidra till sin egen försörjning blir en belastning för det svenska systemet 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 38). För den som grundar sin uppehållsrätt på tillräckliga 

tillgångar kan det faktum att man ansöker om bistånd hos socialtjänsten vara ett tecken 

på att man inte längre har uppehållsrätt. Personer som anses vara en belastning14 för det 

svenska biståndssystemet kan avvisas från Sverige. Det är Migrationsverket som 

beslutar om och verkställer dessa avvisningar. I praktiken finns det dock ingen 

utvecklad praxis kring den här typen av avvisningar.  Uppgifter om att en person har 

beviljats bistånd av socialtjänsten är därtill sekretessbelagda. Sekretessen kan enbart 

brytas om personen ifråga tillåter det eller om Migrationsverket själva begär ut sådana 

uppgifter från socialtjänsten (a.a. s. 43).  

Det komplicerade regelverket kring personer med uppehållsrätt medför att det inte 

alltid är klart för socialsekreterarna vilken typ av hjälp som våldsutsatta kvinnor som 

tillhör denna kategori har rätt till. Fyra socialsekreterare upplever att det ställs högre 

krav på kvinnor med uppehållsrätt när de utsätts för våld. Kraven handlar om att de 

utsatta kvinnorna ska ha en egen försörjning och snabbt ordna en egen bostad efter 

vistelsen i skyddat boende. Flera socialsekreterare uppger att hjälpen kan begränsas till 

ett erbjudande om en biljett till hemlandet, där kvinnan anses kunna tillgodose sitt 

behov av skydd mot framtida våld.  

Fri från ansvar?  

I avsnittet har jag tittat närmare på den sista byggstenen i socialtjänstens bemötande av 

våldsutsatta kvinnor utan PUT; socialtjänstens agerande. I avsnittet har jag belyst de 

svårigheter som de olika grupperna av våldsutsatta kvinnor utan PUT kan erfara i 

kontakten med socialtjänsten. Jag har beskrivit hur irreguljära migranter drar sig för att 

                                                           
14

 Socialstyrelsen (2008) anger att ”uttrycket ”belastning” innebär mer än enbart ett enstaka anlitande av 
det sociala biståndssystemet” (a.a. s. 42).  
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söka upp socialtjänsten, då de är medvetna om att myndigheten kan neka dem stöd eller 

underrätta polisen om att de befinner sig i landet. Jag har beskrivit hur kvinnor som har 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till den partner som utsätter 

dem för våld dröjer kvar i förhållandet för att få stanna i Sverige. Dessa kvinnor har 

visserligen rätt till socialtjänstens stöd på samma villkor som svenska medborgare, men 

denna rättighet kan upphöra om kvinnans uppehållstillstånd går ut i samband med att 

relationen bryts. Jag har framställt hur kvinnor med uppehållsrätt får begränsad hjälp 

från socialtjänsten till följd av det komplicerade regelsystemet kring EU-medborgares 

rätt till bistånd. Jag har vidare beskrivit hur de asylsökande kvinnor som inte omfattas 

av socialtjänstlagen kan hänvisas till en ny flyktingförläggning istället för ett skyddat 

boende när de behöver skydd från sin partners våld. Det har i avsnittet blivit tydligt att 

kvinnor utan PUT inte har samma möjligheter till stöd och skydd när de utsätts för våld. 

Kvinnor utan PUT kan således ses som dubbelt utsatta. De utsätts både för våld av sin 

partner och blir offer för samhällets diskriminerande strukturer som, hårddraget, 

begränsar deras möjligheter till stöd och skydd med anledning av på vilka grunder de 

befinner sig i Sverige!  
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Kapitel 3: Avslutande diskussion   

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialsekreterare ser på 

socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT. Jag har i uppsatsen varit 

särskilt intresserad av hur socialsekreterare ger uttryck för sina föreställningar om 

våldsutsatta kvinnor utan PUT och deras erfarenheter av våld, samt hur dessa 

föreställningar blir betydelsefulla för hur socialsekreterarna förstår kvinnorna som 

klienter och offer. Jag har vidare intresserat mig för vilka insatser socialtjänsten kan 

erbjuda våldsutsatta kvinnor och i vilken utsträckning kvinnor utan PUT omfattas av 

dessa.  

Socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT är beroende av två 

faktorer. Dels är det avhängigt enskilda socialsekreterares inställning till, och 

föreställningar om, målgruppen. Dels är det beroende av den specifika myndighetens 

ramverk, vilket både skapar möjligheter och begränsningar i fråga om att ge våldsutsatta 

kvinnor utan PUT stöd och hjälp.  

Våldsutsatta kvinnor utan PUT konstrueras av socialsekreterarna som en särskilt utsatt 

grupp av våldsutsatta kvinnor. Kvinnornas utsatthet förstås främst utifrån det våld och 

kränkningar som de utsätts för. Bland dessa kan isolering, ekonomiskt våld och hot och 

lögner om vad som händer om den utsatta kvinnan tar kontakt med samhällets instanser 

och berättar om våldet, nämnas. Det finns vidare en föreställning om att våldsutsatta 

kvinnor utan PUT har svårt att etablera sig i det svenska samhället, då våldsutövarna 

aktivt hindrar deras integrationssträvanden och drar nytta av deras strukturella 

underläge, där språksvårigheter och bristfällig samhällskunskap kan utgöra hinder.   

Socialsekreterarna ger en samlad bild av våldsutsatta kvinnor utan PUT som utsatta, 

resurssvaga och med ett stort behov av socialtjänstens stöd. En bild som både kan 

kopplas till föreställningen om den våldsutsatta kvinnan som ett ”rent offer” och 

föreställningen om den typiska klienten. Våldsutsatta kvinnor utan PUT förstås även 

som problematiska klienter, då de är en grupp som kräver mycket stöd till följd av det 

våld som de utsätts för.  

Dessvärre kan det vara svårt för våldsutsatta kvinnor utan PUT att få stöd och hjälp från 

socialtjänsten. Asylsökande kvinnor som utsätts för våld omfattas till exempel inte av 

socialtjänstens ansvar om de bor på någon av migrationsverkets förläggningar. I dessa 
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fall hänvisas de som regel till en annan förläggning istället för ett skyddat boende när de 

behöver skydd från sin partners våld. Irreguljära migranter kommer sällan i kontakt 

med socialtjänsten, något som flera socialsekreterare menar kan bero på att de är 

medvetna om att de inte inkluderas i myndighetens arbete och att det finns en risk att 

socialsekreterare underrättar polisen om att de befinner sig i landet. Våldsutsatta 

kvinnor med uppehållsrätt får begränsad hjälp från socialtjänsten till följd av det 

komplicerade regelsystemet kring EU-medborgares rätt till bistånd. Kvinnor med 

tidsbegränsade uppehållstillstånd är den enda grupp som har rätt till socialtjänstens 

stöd på samma villkor som svenska medborgare, denna rättighet kan dock upphöra om 

kvinnans uppehållstillstånd går ut i samband med att relationen bryts. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att socialsekreterarnas konstruktion av 

våldsutsatta kvinnor utan PUT som utsatta individer med ett stort behov av stöd medför 

att socialsekreterarna ibland går utanför myndighetens ramverk för att kunna hjälpa 

enskilda kvinnor. Flera socialsekreterare anger till exempel att de försöker hänvisa 

kvinnor som inte omfattas av socialtjänstens ansvar till frivilligorganisationer och andra 

som jobbar med målgruppen för att i viss mån kunna säkerställa att de får adekvat stöd. 

Trots detta är kvinnor utan PUT en särskilt utsatt grupp av våldsutsatta kvinnor, då 

deras möjligheter till stöd och skydd begränsas av diskriminerande samhällsstrukturer 

som har med genus, etnicitet, klass, sexualitet och – inte minst- migrationsstatus att 

göra.  

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram problematiken med att fokusera på en specifik 

kategori klienter inom socialt arbete på det sätt som jag har gjort i uppsatsen. Jag menar 

att det finns en risk att de föreställningar som framkommer om de personer som ingår i 

kategorin är stereotypa och bygger på generaliseringar och antaganden, snarare än 

verkliga förhållanden. Det finns också en risk att stereotypa föreställningar på detta sätt 

reproduceras och sprids som sanningar. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om 

att det sociala arbetet bygger på att människor kategoriseras in i olika grupper 

(Mattsson, 2010, s.11). Jag menar att skapandet av stereotypa föreställningar i och med 

det är oundvikligt och att socialsekreterare genom att reflektera kring attityder och 

synsätt kan avhålla sig från att omedvetet diskriminera de klienter de möter (Mattson, 

2010, s. 11). Min förhoppning är att jag genom denna uppsats kan bidra till en kritisk 

diskussion om socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan PUT.   
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Källförteckning  

Intervjuer  

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av mobiltelefon och diktafon. 

Transkriberingar och ljudklipp förvaras hos uppsatsförfattaren.  

Intervju 2010-11-11 (tid: 1:03:29) 

Intervju 2010-11-11 (tid: 46:52)  

Intervju 2010-11-23 (tid: 52:14) 

Intervju 2010-11-29 och 2010-11-30 (tid: ca 50 min)  

Intervju 2010-12-01 (tid: 44:55) 

Intervju 2010-12-02 (tid: 55:46)  

 

Litteratur  

Andersson, Berit & Lundberg, Magnus (2000) Våld mot invandrarkvinnor. Kvinnors 

berättelser och socialtjänstens strategier, Lunds Universitet: Network for research in 

criminology and deviant behaviour, rapport 2000:6  

Andersson, Berit & Lundberg, Magnus (2001) ”Kvinnomisshandel som kunskapsfält – att 

definiera, förklara och hantera ett socialt problem” i Åkerström, Malin och Sahlin, Ingrid 

(red) Det motspänstiga offret, Lund: Studentlitteratur  

Bexelius, Maria (2008) Asylrätt, kön och politik en handbok för jämställdhet och kvinnors 

rättigheter, Visby: Books on demand  

Delaryd, Charlotte (2011) Utländska kvinnor fast i misshandel, Svenska dagbladet, 16 

februari  

de los Reyes, Paulina (2004) ”Det problematiska systerskapet. Om ”svenskhet” och 

”invandrarskap” inom svensk genushistorisk forskning” i Carlsson Wetterberg, Christina 

& Jansdotter, Anna (red) Genushistoria. En historiografisk exposé, Lund: Studentlitteratur  



 - 38 - 

Eriksson, Malin (2010) Tidsbegränsade uppehållstillstånd tystar misshandlade kvinnor, 

Amnesty Press, 20 april 

Eriksson, Maria (2008) ”Barn som upplever våld – män som utövar våld” i Heimer, Gun 

och Sandberg, David (red). Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Fredriksson, Anna (2011) Våldsutsatta kvinnor straffas dubbelt, Socionomen, nr 3, s. 46-

51  

Fägerborg, Eva (1999) ”Intervjuer” i Kaiser, Lars och Öhlander, Magnus (red) Etnologiskt 

fältarbete, Lund: Studentlitteratur  

Grände, Josefin (2008) Att möta våldsutsatta kvinnor. Handbok för bemötande och 

samtal. Stockholm: ROKS  

Grände, Josefin & Lundberg, Lisa (2009) I arbete med våldsutsatta kvinnor. Handbok för 

yrkesverksamma, Stockholm: Gothia förlag  

Holmberg, Carin, Stjernqvist, Ulrika & Jacobson, Maria (2008) Våldsamt lika och olika. En 

skrift om våld i samkönade parrelationer, RFSL  

Lenardt, Grazyna (2008) ”Invandrarkvinnor” i vägskäl. Deras handlingar och val i 

våldspräglade relationer från ett genuspsykologiskt perspektiv, Uppsala: Uppsala 

Universitet  

Lundgren, Eva (2004) Våldets normaliseringsprocess, Stockholm: ROKS 

Mattsson, Tina (2010) Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis, 

Malmö: Gleerups  

Migrationsverket (2010) Utlänningshandboken, Kap 10.6  

Nordborg, Gudrun (2008) ”Våld i vardagen” i Heimer, Gun och Sandberg, David (red). 

Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur. 

Norström, Carl & Thunved, Anders (2006) Nya sociallagarna med kommentarer, lagar 

och författningar som de lyder den 1 januari 2006, Stockholm: Norstedts juridik  

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid.  



 - 39 - 

Rädda barnen (2006) Att hjälpa barn utan papper – en balansgång mellan särskilda 

behov och diskriminering, dokumentation av utanpapper.nu – seminarium 19 maj 2006     

SKR (2007) Våld i samkönade relationer – en handbok från SKR, Stockholm: SKR  

Socialstyrelsen (2003) Ekonomiskt bistånd. Stöd för rättstillämpning och handläggning 

av ärenden i den kommunala socialtjänsten. Art.nr: 2003-101-2 

Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst. Könsperspektiv på socialtjänsten. Art.nr: 

2004-103-2  

Socialstyrelsen (2008) EG-rätten och socialtjänsten, Art.nr: 2008-126-3 

Socialstyrelsen (2009a) Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens 

personal, Art.nr: 2009-126-23  

Socialstyrelsen (2009b) Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld, meddelandeblad Art.nr: 2009-12-23 

Socialstyrelsen (2010a) Social rapport 2010, Art.nr: 2010-3-11 

Socialstyrelsen (2010b) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Art.nr: 

2010-6-13  

Starrin, Bengt & Renck, Barbro (1996) ”Den kvalitativa intervjun” i Svensson, Per-

Gunnar och Starrin, Bengt (red) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur  

Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva & Laanemets, Leili (2008) Handlingsutrymme. 

Utmaningar i socialt arbete, Stockholm: Natur och Kultur  

Wallberg, Ann Mari (2008) ”Socialtjänstens ansvar” i Heimer, Gun och Sandberg, David 

(red). Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur.  

Wilén, Emma (2009) Täckmantel: äktenskap – Kvinnojourernas erfarenhet av fru-import, 

ROKS rapport 2/2009 

Wilén, Emma (2010) Fruimporten fortsätter – Om kvinnor som utsätts för våld i 

anknytningsrelationer ROKS rapport 2/2010  

http://www.utanpapper.nu/


 - 40 - 

Internet 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011a) ”Särskild utsatthet” 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_gr

upper2/Sarskilt_utsatta_grupper_amnesguide/ [cited 16 april 2011].  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011b) ”Fakta och definitioner A-Ö” 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/A_-_O/ [Cited 23 

april 2011]  

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011c) ”Kvinnor med utländsk bakgrund” 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_gr

upper2/Kvinnor_med_utlandsk_bakgrund/  [Cited 23 april 2011]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_grupper2/Sarskilt_utsatta_grupper_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_grupper2/Sarskilt_utsatta_grupper_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/A_-_O/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_grupper2/Kvinnor_med_utlandsk_bakgrund/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_grupper2/Kvinnor_med_utlandsk_bakgrund/


 - 41 - 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Bilden av våldsutsatta kvinnor utan PUT 

 Hur definierar du ”våldsutsatta kvinnor utan PUT”? Vilka ingår i gruppen?  

 Hur skulle du beskriva det våldet kvinnorna utsätts för? 

 Skiljer det sig jämfört med det våld andra kvinnor utsätts för? Om ja, på vilket 

sätt? 

 Påverkar det faktum att kvinnorna inte har PUT deras utsatthet?  

 Finns det några andra omständigheter som gör kvinnor utan PUT mer/mindre 

utsatta?  

 

Erfarenheter och kunskaper  

 Hur ser din personliga erfarenhet av att möta ”våldsutsatta kvinnor utan PUT” ut?  

 Har du några sådana ärenden just nu? 

 Vilka erfarenheter finns det inom den socialtjänst där du arbetar?  

 Upplever du några särskilda svårigheter i kontakten med kvinnorna?  

 Vilka kunskaper finns det inom din socialtjänst? Hur används dessa kunskaper i 

praktiken?  

 Utbildas socialsekreterarna på din arbetsplats om våld och migrationsregler?  

 

Resurser och insatser  

 Vilka insatser kan socialtjänsten där du arbetar erbjuda för våldsutsatta kvinnor 

(kortsiktiga och långsiktiga)? 

 Vem beslutar om akuta insatser och på vilka grunder? 

 Hur tycker du att socialtjänstens insatser fungerar i praktiken?  

 Omfattas kvinnor utan PUT av alla dessa insatser? Hur är det med papperslösa 

kvinnor?  

 Krävs det särskilda resurser för att möta kvinnor utan PUT s behov? (om ja, 

vilka? Finns dessa resurser?)  

 Om socialtjänsten inte kan tillgodose kvinnans behov av hjälp och stöd, var 

hänvisas hon då? 
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 Finns det några särskilda insatser/resurser som du särskilt skulle vilja lyfta 

fram?  

 Finns det några insatser som du saknar?  

 

Bemötande 

 Vad är ett bra bemötande av våldsutsatta kvinnor enligt dig? 

 Kan du se några brister i ditt eget eller dina kollegors bemötande av kvinnorna?  

 Kan du ge exempel på en situation då du tycker bemötandet blev särskilt lyckat?  

 Hur inverkar lagar/regler/riktlinjer/rutiner på bemötandet? 

 Vilken syn har du på dina klienter i förhållande till dig själv? Vilka typer av 

feminitet gestaltar kvinnorna?  

 Hur tror du att dina egna föreställningar om kvinnorna påverkar det bemötande 

du ger?  

 
Finns det något om det här som du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt som vi 
inte har pratat om?  
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Bilaga 2: Brev till potentiella informanter  

Hej. 

Jag heter Zandra Andersson och studerar kandidatkursen i genusvetenskap vid 

Stockholms Universitet. Det är nu dags att skriva C-uppsats och jag har valt ämnet 

socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd (PUT).  

Uppsatsen är en intervjustudie, som jag nu söker intervjupersoner till. Det är därför jag 

vänder mig till er. Jag kommer att intervjua socialsekreterare som kommer i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor utan PUT. Intervjuerna kommer att utgå ifrån följande teman: 

 Definitioner och beskrivningar av våldsutsatta kvinnor utan PUT 
 Erfarenheter och kunskaper 
 Resurser och insatser  
 Bemötande  
 

Intervjun kommer att hålla på ungefär en timme. Den kommer, efter samtycke, att spelas 

in. Medverkan bygger på frivillighet och intervjupersonen kan, om så önskas, avbryta 

intervjun. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att 

utomstående inte kan ta del av det. Både intervjuperson och arbetsplats kommer att 

avidentifieras i uppsatsen. Uttalanden och citat kommer inte heller att kopplas samman 

med någon särskild av intervjupersonerna. Jag vill även tydliggöra att jag enbart 

kommer att använda intervjumaterialet till den här uppsatsen.  

Om ni har några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare Leif Wegerman 

från Stockholms Universitet.  

Tack för Er tid!  

Med vänliga hälsningar,  

Zandra Andersson 
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Bilaga 3: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd regleras i SoL 4 kap. Bistånd kan, efter en individuell bedömning, 

ges till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 

sätt. Ekonomiskt bistånd kan ges i form av försörjningsstöd eller för livsföring i övrigt. 

(SoL 4 kap § 1; Socialstyrelsen, 2003, s. 9; 35). Försörjningsstödet innefattar en 

totalsumma för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien, samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift (SoL kap 4 § 3, första stycket, 

p 1; Socialstyrelsen, 2003, s. 39). Denna summa beräknas enligt en riksnorm, som är 

densamma för hela landet och grundar sig på konsumentverkets konsumtions- och 

prisstudier. Kostnadsberäkningarna ska avspegla en skälig konsumtionsnivå, det vill 

säga varken en miniminivå eller en maximinivå. (Socialstyrelsen, 2003, s. 39).  I 

försörjningsstödet ingår även kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 

hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa (SoL kap 4 § 3, 

första stycket, p 2). Syftet med försörjningsstödet är att det ska användas när en person 

har tillfälliga problem med att klara sin försörjning.  Om det finns särskilda skäl så kan 

socialtjänsten beräkna nämnda kostnader till en högre nivå än normalt. (SoL kap 4 § 3, 

andra stycket). När det gäller våldsutsatta kvinnor kan bistånd beviljas för till exempel 

tillfälligt höga kostnader för boende, livsmedel och kläder som uppkommit till följd av 

att kvinnan akut har tvingats lämna sitt hem (Socialstyrelsen, 2003, s. 23;39).  

Ekonomiskt bistånd ska trygga den enskildes rätt till en skälig levnadsnivå (SoL kap 4 § 

1). Lagen ger ingen definition av vad en skälig levnadsnivå innebär. Det är upp till 

socialtjänsten att bedöma det i varje enskilt fall. Utöver försörjningsstödet kan den 

enskilde tillförsäkras en skälig nivå genom bistånd för sin livsföring i övrigt. Biståndet 

kan antingen ges i form av ekonomiskt stöd för sådant som inte ingår i 

försörjningsstödet, men kan även utgöras av annat stöd eller behandlingsinsatser. 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 36).  

Tillfälligt skyddat boende  

Exempel på ett tillfälligt skyddat boende är kvinnojoursboende, ett kommunalt skyddat 

boende, HVB-hem för unga kvinnor, samt mellanboendelägenheter med skyddad adress, 

där hotade kvinnor kan bo i väntan på egen lägenhet efter vistelse på ett skyddad 
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boende. Insatsen skyddat boende beviljas i form av bistånd enligt SoL kap 4 § 1. Hos 

vissa socialtjänster föregås beslut om en sådan insats av en hot- och riskbedömning, där 

våldet, den utsattas nätverk, samt vilket hot partnern utgör kartläggs. Syftet med hot- 

och riskbedömningen är att bedöma om den utsatta är i behov av skyddat boende och 

vilken typ av boende som i så fall är lämpligt. (SOU 2006:65, s. 121; 133-134).   

Råd och stöd  

Råd och stöd kan antingen ges i form av service enligt SoL kap 3 § 1 eller som bistånd 

enligt SoL kap 4 § 1. Råd och stöd kan handla om stödjande samtal eller hjälp med 

praktiska göromål, såsom att ansöka om skyddade personuppgifter och besöksförbud 

eller få stöd vid en polisanmälan eller rättegång. Det kan även vara att förmedla kontakt 

med olika frivilligorganisationer, till exempel om det finns en kvinnojour i den egna eller 

närliggande kommunen. Att enbart hänvisa en våldsutsatt kvinna till en 

frivilligorganisation innebär inte att socialtjänsten har fullgjort sitt ansvar enligt SoL kap 

5 § 11. (Socialstyrelsen, 2009b, s. 14).  

 

 

 


