
 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp Termin6 

Vårterminen 2015 

 

 

 
 

”Kärleken är gränslös numera, på gott och ont”

  
En kvalitativ studie om hur samhället arbetar för att hjälpa kvinnor som 

äktenskapsinvadrat till Sverige och utsätts för våld i parrelationen 
 

"Love is boundless nowadays, for better and for worse" 

A qualitative study of how society works to help women who are marriage immigrants to 

Sweden and exposed to intimate partner violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:     Författare: 

Tommy Andersson    Lise Bergström Öhlén 

     Elin Lindahl 



2 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete, 

Uppsats 15 hp Termin 6, VT – 15 

Författare: Lise Bergström Öhlén och Elin Lindahl 

Handledare: Tommy Andersson 

Titel på uppsatsen - ”Kärleken är gränslös numera, på gott och ont” - En kvalitativ studie om 

hur samhället arbetar för att hjälpa kvinnor som äktenskapsinvadrat till Sverige och utsätts för 

våld i parrelationen  

Title of the Bachelor Thesis - "Love is boundless nowadays, for better and for worse" - A 

qualitative study of how society works to help women who are marriage immigrants to 

Sweden and exposed to intimate partner violence 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätt för våld i parrelationen är sällan 

belyst i samhället, studien vill därmed synliggöra denna problematik. Studiens syfte är att 

undersöka och analysera hur man inom tre ideella verksamheter och tre kommunala 

verksamheter i norra Sverige kan arbeta för att hjälpa äktenskapsinvandrade kvinnor som 

utsätts för våld i parrelationen. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes i norra Sverige där 

personal från de sex verksamheterna deltog. I resultatet framkom att äktenskapsinvandrade 

kvinnor som utsätts för våld i parrelationen anses vara en särskilt utsatt grupp i samhället och 

kan behöva mer resurser. Det framkom i resultatet att arbetet med dessa kvinnor i stort sätt är 

lika för alla våldsutsatta kvinnor, våldsproblematiken och individuella behov styr arbetet. 

Vidare tyder resultatet från intervjustudien på att majoriteten av verksamheterna i norra 

Sverige anser att resurserna är långt ifrån tillräckliga i arbetet med alla våldsutsatta kvinnor. 

Däremot anser samtliga att de har goda kunskaper för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. En av 

våra slutsatser tyder på att äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen 

tillhör en minoritetsgrupp och därmed är det svårt för dessa sex verksamheter i norra Sverige 

att fokusera på specifika hjälp- och stödinsatser för en speciell grupp. 
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1.0 Inledning och problemformulering 
”Våld är ett universellt hot mot liv, hälsa och lycka för alla människor. Inget land eller 

samhälle är orörd av våld. Våld är på våra gator, i våra hem, skolor, arbetsplatser och 

institutioner. Varje år mister mer än en miljon människor livet på grund av våld. Många dör 

till följd av våld, men många fler är skadade och lider av en rad fysiska, sexuella och psykiska 

hälsoproblem” (Gossaye, Deyessa, Berhane, 2003). 

 

Socialt arbete präglas av att hjälpa människor i svåra livssituationer och är något som många 

socialarbetare stöter på i sitt arbetsliv. Enligt World Health Organisation (WHO, 2002) har 

våld samt våld i nära relationer idag blivit ett stort folkhälsoproblem. WHO (2002) menar att 

våldets påverkan kan ses i olika former, i alla delar av världen. En av de vanligaste formerna 

av våld är våld mot kvinnor där våldet utförs av mannen i en parrelation. Mycket av det våld 

som sker i parrelationer sker osynligt i hemmet, vilket bidrar till att samhället har svårt att 

fånga upp kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Därmed måste kvinnorna själva söka hjälp 

och stöd, vilket innebär många svårigheter för dessa kvinnor. Våld i parrelationer förekommer 

i alla länder, oavsett social, ekonomisk, religiös eller kulturell grupp. Enligt Socialstyrelsen 

(2014) finns det många svenska studier som visar att kvinnor med utländsk bakgrund som är 

bosatt i Sverige utsätts för våld i större omfattning än kvinnor som är svenskfödda, främst i 

parrelationer. Kvinnor med utländsk bakgrund som blir utsatta för våld är ofta starkt beroende 

av våldsutövaren på grund av språksvårigheter, begränsat nätverk och befinner sig i en utsatt 

ekonomisk situation. Dessa faktorer kan öka risken att utsättas för våld. Socialstyrelsen 

(2014) uppger även att kvinnor som äktenskapinvandrat och som lever under den så kallade 

“tvåårsregeln” har kvinnan en ökad risk att utsättas för våld och har en minskad möjlighet att 

få hjälp och skydd på grund av sin utsatta situation. Kvinnor som har äktenskapsinvandrat 

riskerar att utvisas om de anmäler våld som har begåtts av den partner de lever med. 

 

Att öka medvetenheten och prata om våld är inte lätt. Det innebär att röra vid komplexa frågor 

av moral, ideologi och kultur (Gossaye, Deyessa & Berhane, 2003). Det finns ofta motstånd 

mot att diskutera just äktenskapsinvandring öppet. Kvinnor som invandrat till Sverige för att 

ingå äktenskap med svenska män och har blivit utsatt för våld i parrelationen kan befinna sig i 

en speciellt utsatt grupp i samhället. Enligt Burns, Lipponen och Lilja (2007) råder det 

strukturell diskriminering av invandrare i Sverige. Författarna menar att personer med 

invandrarbakgrund kan stöta på hinder och svårigheter när det gäller exempelvis att komma ut 

på arbetsmarknaden, då arbetsgivare ofta vill anställa personer som är svenskfödda. 

Författarna menar att det då finns en risk för att personer med invandrarbakgrund inte 

integreras i samhället och att de riskerar att isoleras från omvärlden. Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS, 2009) skriver att kvinnor som 

äktenskapsinvandrat ofta hamnar i en beroendeställning till mannen vilket leder till att 

mannen lättare kan utnyttja och utöva våld mot kvinnan. På grund av att många av kvinnorna 

inte vågar lämna sina män och inte har integrerats i samhället har de inte kunskap om vilka 

rättigheter de har samt vilka hjälp- och stödinsatser det finns i samhället.  
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Utifrån en genomgripande litteratursökning kan man konstatera att ämnet är mycket sällan 

belyst, framför allt inom socialt arbete. Vi anser att ämnet är relevant för socialt arbete och 

bör uppmärksammas mer än vad det gör i dag. Vi vill därmed synliggöra denna problematik 

med inriktning på hur det svenska samhället arbetar för att hjälpa äktenskapsinvandrade 

kvinnor som utsätts för våld i parrelationen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna studie att undersöka och analysera hur man 

inom tre ideella verksamheter och tre kommunala verksamheter i norra Sverige arbetar för att 

hjälpa äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. För att besvara 

syftet har tre frågeställningar formulerats. 

 

 Vilka hjälp- och stödinsatser finns det i det svenska samhället för våldutsatta kvinnor i 

parrelationer som äktenskapsinvandrat till Sverige? 

 

 Upplever de tre ideella och de tre kommunala verksamheterna att de har tillräckligt 

med resurser och kunskap för att hjälpa våldutsatta kvinnor i parrelationer som 

äktenskapsinvandrat till Sverige? 

 

 Finns det någon skillnad i arbetet med våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat 

till Sverige och det arbete som bedrivs med andra våldsutsatta kvinnor? 

2.0 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till tre kommuner i norra Sverige med fokus på två verksamheter i varje 

kommun, en ideell verksamhet samt en kommunal verksamhet. Anledningen till att 

intervjuerna genomförs i tre olika kommuner är på grund av en förhoppning om att få ett 

bredare material. Valet att fokusera på ideella- och kommunala verksamheter är för att det är 

relevant för att uppnå studiens syfte och på grund av att se om arbetet skiljer sig beroende på 

verksamheternas arbetssätt. 

Vi är medvetna om att våld inte förekommer i alla relationer där kvinnan äktenskapsinvandrat 

till Sverige. Men denna studie fokuserar på äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld 

i parrelationen.   

 

3.0 Definitioner 

3.1 Våld 
World Health Organisation WHO (2002) definierar våld som: avsiktlig användning av fysiskt 

våld eller makt, hotande eller faktisk, mot sig själv, en annan person, eller mot en grupp eller 

samhälle, som antingen leder till eller har en hög sannolikhet för att orsaka personskador, 

dödsfall och psykisk skada. WHO (2002) delar in våldet i tre kategorier, självförvållat våld, 

mellanmänskligt våld samt kollektivt våld. Inom självförvållat våld räknas självmord och 

självskadebeteende. Inom mellanmänskligt våld inkluderas familj, intimt partner våld samt 

våld i samhället. Inom familj och intimt partnervåld räknas våld mot barn, partner och äldre 
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och inom våld i samhället innefattas våld mellan personer som inte har någon direkt 

anknytning till varandra. Inom kollektivt våld räknas socialt våld, politiskt våld samt 

ekonomiskt våld. Inom alla grupper ingår fysiskt våld, psykiskt våld samt berövande eller 

försummelse. Sexuellt våld ingår i kategorierna mellanmänskligt våld samt kollektivt våld. 

3.2 Våld mot kvinnor i en parrelation 
Våld i parrelationer avser varje beteende inom en intim relation som orsakar fysisk, psykiskt 

eller sexuell skada i förhållandet. Ett sådant beteende innefattar fysisk aggression, såsom 

sparka och slå. Psykisk misshandel, som hotelser och konstant förödmjukande och 

tvångssamlag och andra former av sexuellt tvång. Olika kontrollerande beteenden, så som 

isolera en person från sin familj och vänner, övervaka deras rörelser, och begränsar deras 

tillgång till information eller assistans (WHO, 2002). 

 

FN (1993) Artikel 1: Varje våldshandling i en könsrelation som leder till fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor samt hot om dessa handlingar, tvång eller 

frihetsberövande oavsett om det inträffar i det offentliga eller det privata livet. Artikel 2: Våld 

mot kvinnor ska anses omfatta, men inte begränsas till, följande: fysiskt, sexuellt och psykiskt 

våld som sker i familjen och innefattar misshandel, sexuellt utnyttjande av minderåriga av 

kvinnligt kön i hemmet, våldtäkt inom äktenskapet, kvinnlig omskärelse och andra 

traditionella sedvanor skadliga mot kvinnor. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som inträffar 

inom samhället och innefattar våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och hot på 

arbetsplatsen. Artikel 3: Kvinnor har rätt till lika villkor och skydd av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, civila eller 

något annat område. Dessa rättigheter innefattar bland annat rätten till liv, rätten till 

likställdhet, rätten till frihet och personlig säkerhet, rätten till lika skydd under lagen, rätten att 

vara fri från alla former av diskriminering. 

3.3 ”Tvåårsregeln” 

Socialstyrelsen (2014) menar att i Sverige beviljas människor från andra länder som ska ingå 

äktenskap med en svensk man eller kvinna enligt utlänningslagen ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd med en prövotid på två år, vilket kallas tvåårsregeln. 

 

3.4 Äktenskapsinvandring 
Enligt socialstyrelsen (2014) avses äktenskapsinvandring kvinnor som flyttat till ett annat land 

än hemlandet på grund av en anknytningsrelation.  

 

3.5 Svensk man 

Med svensk man avses en man med svenskt medborgarskap som är bosatt i Sverige. Studien 

riktar fokus på både etniskt svenska män samt män med annan etnisk bakgrund. 
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4.0 Kunskapsöversikt 
I detta avsnitt sammanfattas aktuell forskning på området. Kapitlet inleds med en redovisning 

av aktuell forskning kring våld mot kvinnor i parrelationer, våld mot kvinnor med 

utländskbakgrund och våld mot kvinnor som äktenskapsinvandrat. Avslutningsvis belyses 

samhällets hjälp och stödinsatser för våldsutsatta. 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Våld mot kvinnor i parrelationer 
Fernbranth (2013) uppger att den vanligaste formen för våld som kvinnor utsätts för är 

partnervåld av en nuvarande eller tidigare partner. Hamberger, Rhodes och Brown (2015) 

betonar att intimt partnervåld (IPV) är ett allvarligt folkhälsoproblem. Enligt Brå (2014) 

uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes av brott i en nära relation år 2012. När man 

studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten vara jämnt fördelad mellan 

könen, 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 

2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld år 2012. Brå 

(2015) beskriver att betydligt fler kvinnor än män uppger att de har blivit utsatta för 

sexualbrott, 2,4 procent av kvinnorna och 0,2 procent av männen uppgav att de hade blivit 

utsatta för sexualbrott under 2013 (ibid). Även om utsattheten under 2012 verkar vara jämnt 

fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld och har 

betydligt större behov av hjälp- och stödinsatser (Brå, 2014).  

 

Isdal (2001) skriver att partnervåld är våld som äger rum inom en nära relation. 

Karaktäristiskt för partnervåld är att vålds- och aggressionsreaktionerna är selektiva, det vill 

säga att våldet bara uppträder inom parrelationen och inte eller i minimal utsträckning annars i 

livet. Författaren menar att partnervåldet har sitt ursprung i en vanmakt som antingen är 

personlig eller relationell. Den personliga vanmakten kan röra sig om problem med personlig 

osäkerhet och dålig självtillit. Parrelationen blir platsen där självtilliten återupprättas genom 

att våldet ger en känsla av betydelse och makt. 

 

Fernbranth, Emmelin, Essén (2014) skriver i sin artikel att våld mot kvinnor leder till negativa 

hälsoeffekter av både psykisk, fysisk karaktär och i värsta fall till förtidig död på grund av 

självmord eller mord. Tidigare forskning pekar på att både emotionell IPV, fysiskt och 

sexuellt IPV är riskfaktorer för psykisk ohälsa. Vanligtvis drabbas kvinnorna av depressioner 

och posttraumatisk stresstörning (ibid). Forskning tyder på att alla former av utsatthet för våld 

har på både kort och lång sikt negativa effekter på våldsutsatta kvinnors hälsa (Fernbrant, 

Essén & Cantor-Graae 2011).  Fernbranth (2013) nämner även att faktorer som kan öka risken 

för att bli utsatt för våld är låg inkomst, social isolering samt låg jämställdhet i en relation 

eller i samhället. 

 

Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014) uppger att genom att IPV kan leda till en 

ökad risk för hälsoproblem måste våldsutsatta kvinnor oftare besöka olika hjälp- och 

stödverksamheter som till exempel hälsocentraler eller kvinnomottagningar. Kvinnor besöker 

ofta sina hälsocentraler för deras- samt deras barns hälsoproblem. Emellertid är det inte lätt att 

upptäcka IPV på dessa besök. Författarna menar vidare att forskning visar att det finns flera 
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hinder för kvinnorna att avslöja IPV, till exempel skuld hos sig själv, hopplöshet, viljan att 

skydda sin familj, maktlöshet samt en vilja att hålla våldet i hemmet hemligt. De kvinnor som 

till slut finner mod att berätta om våldet uppskattar ett empatiskt förhållningssätt från deras 

behandlare samt att de känner att de har makten över sin egen livssituation. 

 

Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014) skriver vidare att av resultatet från deras 

studie framkom att anledningar till att en del kvinnor inte söker hjälp beror på bland annat 

förnekelse av våld, hämmande tankar, negativa erfarenheter av professionellt stöd och rädsla 

för sin partner.  Många kvinnor förnekar och undviker att berätta om det våld de varit utsatta 

för. Många kvinnor kopplar inte ihop deras fysiska och psykiska problem med IPV. Därför 

upptäcker sällan hälsocentraler att kvinnan blivit utsatt för våld. En del våldsutsatta kvinnor 

försöker på egen hand lösa våldet de blivit utsatta för i parrelationen. En del kvinnor avstår 

helt att söka hjälp. Författarna betonar att de tre viktigaste faktorerna som våldsutsatta kvinnor 

förväntar sig när det söker hjälp är: informellt stöd, praktiskt stöd samt professionellt stöd. De 

flesta kvinnor anser att informellt stöd som vänner eller nära bekanta är viktiga att ha i sin 

omgivning för att ge moraliskt stöd samt visa förståelse. Det informella stödet kan även hjälpa 

våldutsatta kvinnor att inse att de lever i ett dåligt förhållande och skapa insikt om behovet av 

att söka professionell hjälp. Praktiskt stöd handlar om att släkt och vänner hjälper de 

våldsutsatta kvinnorna med att till exempel följa dem till polis eller andra verksamheter där 

det finns hjälp och stöd. Professionell hjälp handlar om att kvinnor som blir våldsutsatta 

förväntar sig och behöver professionellt stöd av vårdgivare. Kvinnorna förväntar sig att de 

professionella lyssnar aktivt och frågar kvinnorna om deras problem. Kvinnorna vill att de 

professionella ska hjälpa dem och försöka förstå kvinnornas liv och situation utan att döma 

dem under den känsliga tiden när de söker hjälp (Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen, 

2014). 

4.2 Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund 
Fernbrant, Essén och Östergren, 2013, uppger att internationell migration ofta innebär 

betydande förändring när det kommer till språk, värderingar, normer och kultur som skiljer 

sig. Anpassning till en ny kultur kan vara särskilt svårt för invandrare som tidigare varit med 

om krigstrauma och strukturellt våld. Svårigheter att anpassa sig kan leda till social isolering 

och marginalisering, med ökad risk för negativa konsekvenser för hälsan, särskilt när det 

gäller den psykiska hälsan. Människor som migrerat från länder som utmärks av patriarkala 

värden och system och invandrat till länder med höga nivåer av jämställdhet och individuell 

frihet kan kräva betydande förändringar till dessa mer liberala sammanhang. En anpassning 

som kanske inte är helt riskfri. (Fernbrant, Essén & Östergren, 2013). 

 

Kvinnor med utländsk bakgrund menas i detta avseende kvinnor som är födda utomlands eller 

har två utrikesfödda föräldrar. Socialstyrelsen (2013), menar att kvinnorna har rötter i olika 

länder och anledningen till varför de eller deras föräldrar har kommit till Sverige varierar. 

Våldutsatta kvinnor med utländskbakgrund kan i många avseenden vara lik den våldutsatta 

kvinnan i allmänhet, skillnaden är att den utländska kvinnan kan vara mer utsatt på grund av 

begränsade kunskaper när det gäller det svenska språket och samhällets resurser. Kvinnorna 
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kan även ha ett begränsat nätverk och sakna ett permanent uppehållstillstånd, vilket kan öka 

utländska kvinnors utsatthet och sårbarhet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Fernbrant (2013) menar att kvinnor i Sverige som är utlandsfödda och lever i en parrelation är 

en grupp som troligtvis har en ökad mängd av riskfaktorer för att utsättas för våld. Fernbranth, 

Essén och Östergren, (2013) menar att social isolering, fattigdom, låg jämställdhet i 

relationen, könsnormer och ålder är exempel på riskfaktorer för våld mot kvinnor och kan 

vara särskilt dominerande i invandrargrupper. Fernbranth (2013), skriver att social isolering 

har visat sig vara en stor riskfaktor som kan förvärras bland utlandsfödda, på grund av brist på 

arbetsmarknads- och social integration i samhället. Jämställdheten varierar mellan alla olika 

individer och även om Sverige i en global jämförelse anses vara ett samhälle med hög 

jämställdhet, finns det relationer med låg jämställdhet även bland svenskfödda personer. 

Skillnaden är att kvinnor med utländskbakgrund som kommer från länder med låg 

jämställdhet kan ha en annan syn på hur det ska vara i ett förhållande, att mannen är den som 

är överordnad kvinnan och i vissa fall använder våld, vilket en del kvinnor anser är en del av 

deras kultur (Fernbranth, 2013).  Fernbrant, Essén och Östergren (2011), betonar att ökad 

kunskap behövs om våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige, samt bakomliggande orsaker till 

våld i denna grupp av kvinnor så att effektivt förebyggande insatser kan utvecklas och så att 

status och egenmakt hos kvinnorna kan öka.   

4.3 Våld mot kvinnor som äktenskapsinvandrat 
Internationella äktenskap i Sverige har blivit betydligt vanligare under åren. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) har den svenska befolkningen under åren 1994-2004 visat att ökningen 

för utländska kvinnor som gifter sig med svenska män var 44 procent, jämfört med 28 procent 

för antalet utländska män som gifter sig med en svensk kvinna. Kvinnorna som gifter sig med 

svenska män kom främst från Ryssland och Asien, medan de utländska männen 

huvudsakligen kom från europeiska länder. Tidigare forskning enligt Socialstyrelsen (2013) 

pekar på att kvinnorna oftast är yngre än männen, i genomsnitt elva år yngre, och hade 

generellt lägre utbildning och skillnaderna mellan mannen och kvinnan var större om kvinnan 

kom från ett fattigt land. Vilket gör att vissa kvinnor som kommer till Sverige för att gifta sig 

med en svensk man kan befinna sig i en underordnad och utsatt situation, vilket kan utnyttjas 

av våldsutövande män. 

 

ROKS, (2009) uppger att utländska kvinnor som flyttat till Sverige på grund av en relation 

med en svensk man kan hamna i en särskilt utsatt grupp i samhället. I vissa relationer där 

kvinnan äktenskapsinvandrat förekommer våld. ROKS (2010) beskriver att kvinnorna kan ha 

förhoppningar om ett bättre liv som vissa av männen har lovat och det visar sig vara raka 

motsatsen. I vissa relationer förändras mannens beteende snabbt när kvinnan flyttat hit. 

Exempelvis kan han börja kritisera hur hon ser ut, hur hon beter sig och börjar hindra henne 

från att lära sig svenska, utbilda sig och skaffa jobb. Mannen kan förhindra kvinnan att skaffa 

vänner och integrera sig i samhället. Mannen kan medvetet undvika att informera om vilka 

rättigheter hon har i Sverige och genom att mannen tar över ansvaret över hennes ekonomi 

kan han också skriva över lån och liknande på henne, utan hennes vetskap om detta. Förutom 

psykiskt och ekonomiskt våld som kvinnorna kan utsättas för förekommer det också fysiskt 
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och sexuellt våld i vissa relationer. ROKS (2009) beskriver att kvinnan kan leva under svåra 

förhållanden där vissa män har i syfte att utnyttja henne för hushållsarbete och/eller sexuellt. 

ROKS (2010), uppger att ofta finns barn med i bilden och även de kan drabbas av våldet, 

antingen genom att de hör och ser vad mamman blir utsatt för eller genom att de själva blir 

angripna. 

 

ROKS (2010) uppger vidare att för en kvinna som lever i den här situationen är det 

problematiskt att avsluta relationen på grund av flera andledningar. 1. Hon riskeras att 

succesivt brytas ner av övergreppen och tro att hon förtjänar dem. 2. Hon saknar kunskap om 

de rättigheter som finns i samhället och vet inte var hon ska söka hjälp. 3. Mannen har hindrat 

henne från att skaffa ett eget socialt nätverk. 4. Många kvinnor upplever tacksamhetsskuld till 

mannen, ur hennes perspektiv har han hjälpt henne genom att hon har kunnat lämna de dåliga 

förhållandena i hemlandet. 4. kvinnan har “lämnat allt” i hemlandet och riskerar att straffas av 

familjen om hon återvänder. 5. Kvinnan saknar permanent uppehållstillstånd, vilket innebär 

att hon normalt ska utvisas om relationen bryts innan prövotiden för det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet gått ut. Hon vill inte riskera det. (ROKS, 2010) 

 

4.3.1 Uppehållstillstånd 

Enligt Migrationsverket (2014) är familjeanknytning det vanligaste skälet när man söker 

tillstånd att flytta till Sverige. Som familjemedlem räknas make/maka/sambo/registrerad 

partner samt barn under 18 år. Under 2014 beviljades 42 435 personer uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av anknytning. ROKS gjorde en undersökning angående hur många kvinnor 

som beviljades uppehållstillstånd år 2009 på grund av anknytning vilket visade ett resultat på 

13 696 kvinnor. I majoriteten av dessa fall var relationen nyetablerad och uppehållstillstånden 

tidsbegränsade med en prövotid på två år, vilket även kallas ”tvåårsregeln”. Om 

anknytningsrelationen bryts innan prövotiden är slut ska den sökande enligt utlänningslagen 

normalt utvisas ur landet. Dock finns det en möjlighet att beviljas upphållstillstånd om 

förhållandet avslutas på grund av att den sökande eller dennes barn utsätts för våld i relationen 

(ROKS, 2010) 

 

16 § 5 kap Utlänningslagen (2005:716): 

“En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund 

av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på 

den grunden endast om förhållandet består. En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 

§ första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det 

finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens slut. Har ett 

förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om 1. utlänningen har särskild 

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

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

sin frihet eller frid, eller 3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt 

uppehållstillstånd”. 
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ROKS (2009) uppger att förhållandena mellan kvinnorna och männen varar oftast mindre än 

två år, vilket leder till svårigheter för kvinnorna att beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Många kvinnojourer och andra aktörer vittnar om att det är mycket svårt att få 

uppehållstillstånd på denna grund som visas ovan. Jourerna i Sverige får ofta se dessa kvinnor 

utvisas och männen hämta hem en ny fru då männen satt detta i system. 

4.4 Samhällets hjälp- och stödinsatser 
WHO (2002), skriver att så länge som det har förekommit våld har det också funnits system, 

t.ex. religiösa, filosofiska, juridiska och kommunala, som har vuxit upp för att förhindra eller 

begränsa våldet. Dobash och Dobash (2011) skriver att våld mot kvinnor uppmärksammades 

av feministiska rörelser i Storbritannien samt i USA på 1970-talet. I och med detta föreslogs 

varierande hjälp- och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor. Helmersson och Jönsson (2013) 

skriver att utifrån ett historiskt perspektiv har ansvaret när det gäller skydd och stöd för 

misshandlade kvinnor i Sverige till en början vilat på frivilliga organisationer som exempelvis 

kvinnojourer. Vidare skriver författarna att i stort sett finns det tre typer av 

brottsofferstödjande organisationer tillgängliga för misshandlade kvinnor i Sverige: 

kvinnojourer och stödcentrum för unga kvinnor, stödgrupper för brottsoffer och kommunala 

kriscentrum.  Under senare tid har stödgrupper för brottsoffer startats upp och det har i sin tur 

bidragit till att den offentliga sektorn har fyllt upp ett tomrum och engagerat sig mer i dessa 

frågor. Frivilliga organisationer har fått statliga bidrag/ kommunal ersättning för tjänster. 

Dessa organisationer kan därför ha anställda, men i första hand vilar det på volontärernas 

insatser. SOU, (2014:49) uppger att kvinnojourer, brottsofferjourer och andra idéburna 

organisationer är ett mycket viktigt komplement till kommunernas ansvar för stöd till 

våldsutsatta personer. De myndigheter som blir inblandade när våldet har upptäckts måste 

samarbeta för att på bästa sätt kunna hjälpa våldsutsatta. WHO, (2002) skriver att 

kvinnoorganisationer runt om i världen länge har uppmärksammat våld mot kvinnor, och i 

synnerhet våld i parrelationer. Initialt ses våld mot kvinnor i stort sett som en fråga om 

mänskliga rättigheter. SOU, (2014:49) uppger att under de senaste 15 åren har samhället 

satsat stora resurser för att minska våld i nära relationer. Mycket talar för att utvecklingen har 

gått framåt på flera områden. I ett internationellt perspektiv har Sverige ett framgångsrikt 

arbete mot våld i nära relationer. 

4.4.1 Kommunal verksamhet: Socialtjänst 

Enander (2014) skriver att socialtjänsten är en nyckelaktör i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

och deras barn och har även en viktig funktion att fylla i arbetet med våldsutövande män. 

Kommunerna och socialtjänsten har ett övergripande ansvar och grunden för deras arbete 

finns dels i socialtjänstlagen (SOL) som rör socialtjänstens generella uppdrag. 

 

Socialtjänstlagen 1 kap 1§: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. 
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Socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 och ansågs då mycket progressiv. Våldsutsatta kvinnor 

var inte synliggjorda inom socialtjänstlagen före år 2007, då en ny paragraf (SOL 5:11) 

infördes: 

 

“Socialnämnden ska 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 för att förändra sin 

situation”. 

 

Denna förändring av socialtjänstlagen kan ses som ett resultat av kvinnorörelsen och 

kvinnojourrörelsens mångåriga kamp för att göra våld mot kvinnor till en samhällelig 

angelägenhet snarare än en privat. Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras 

barn är klart tydliggjort i lagen, deras behov ska särskilt beaktas. Hur arbetet rent konkret går 

till står inte i lagtexten, annat än att arbetet inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att 

personalen bör ha lämplig utbildning. För att tydliggöra socialnämndens ansvar och 

socialtjänstpersonalens uppgifter har socialstyrelsen publicerat ett antal allmänna råd 

(Enander, 2014). 

 

Enander (2014) menar att en passande beskrivning av vad arbetet med våldsutsatta kvinnor 

innebär är att socialarbetaren ska fungera som lots. En lots uppgift är att vägleda fartyg genom 

svåra farvatten. Det kräver kunskap om navigering och innebär ett stort ansvar för fartygets 

säkerhet, samtidigt som kaptenen är den som står vid rodret. Socialarbetaren som stödjer 

kvinnan kan lotsa och försöka skydda, men det är kvinnan själv som ”står vid rodret” och 

bestämmer vilken kurs hon ska ta.  Vidare skriver författaren att socialtjänstens 

utredningsarbete präglas av ett säkerhetstänkande men lika centralt är att kvinnan bemöts 

empiriskt och lyhört, med känslighet inför den utsatthet det innebär att ha erfarenhet av våld 

från den man ska stå närmast. Författaren uppger att våldsutsatta kvinnor känner ofta 

ambivalenta känslor inför förövaren, vilket kan vara kärlek, medlidande, vrede, hat och 

uppgivenhet. Det är viktigt att socialarbetaren är medveten om detta, och varsamt lotsar 

kvinnan i att sätta ord på sina erfarenheter och formulera vilket stöd hon skulle behöva få. 

Författaren anser att ett gott bemötande är en förutsättning för att kvinnan ska kunna känna 

tillit, våga berätta och söka stöd och därför också ett centralt verktyg i utredningsarbetet. I 

arbetet med dessa kvinnor gör socialarbetaren även riskbedömningar som består i att lyssna 

uppmärksamt på kvinnans berättelse och identifiera vad hon i nuläget är mest rädd för och 

följa upp detta med utredande frågor. Socialtjänsten har utvecklat ett aktuariskt 

riskbedömningsinstrument, FREDA, ett farlighetsbedömningsinstrument som är en del i ett 

större paket av standardiserade bedömningsmetoder (Enander, 2014). 

 

Enander (2014), skriver vidare att socialtjänsten även arbetar med säkerhetsplanering kring 

den aktuella situationen. Det handlar om noga planering kring kvinnans situation, om kvinnan 

behöver fly från bostaden, information om och förberedelser för polisanmälan och eventuellt 

rättegång kan också ses som en del av säkerhetsplaneringen. Även att kvinnan har 

kontaktuppgifter till t.ex. polis, socialjour samt kvinnojour räknas till säkerhetsplaneringen. 

Socialtjänsten ska även dokumentera under handläggning av ärenden som rör enskilda samt 

genomförande av beslut om stödinsatser och vid vård och behandling. 
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4.4.2 Ideell verksamhet: Kvinnojour 

ROKS gjorde en undersökning över hur många äktenskapsinvandrade kvinnor som 

kvinnojourer kom i kontakt med under året 2009. Resultatet visade att 94 % av alla 

kvinnojourer kom i kontakt med 552 kvinnor. Året innan var antalet kvinnor 515 vilket 

innebär att antalet äktenskapsinvandrade kvinnor som sökte hjälp på grund av våldsutsatthet 

ökade med 7,2 % under ett år. Om ökningen beror på att det faktiskt har ökat eller på att 

kvinnojourerna har blivit bättre på att uppmärksamma den här gruppen kvinnor är svårt att 

besvara utifrån den här statistiken (ROKS, 2010). 

 

Kunosson, (2014) beskriver att arbetssättet på kvinnojourer kan skilja sig åt. De flesta 

erbjuder skyddat boende, andra inte. Skillnader kan också vara av mer ideologisk karaktär, 

exempelvis vilken syn jouren har på feminism eller hur våldet förklaras. Gemensamt för alla 

kvinnojourer är att de arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor och ger stöd till våldsutsatta 

kvinnor. Stödet kan exempelvis vara stödsamtal via telefon eller på jouren, eller skyddat 

boende. Författaren betonar även att under 2012 bodde drygt 2100 kvinnor och nästan 1900 

barn på någon av ROKS eller Sveriges kvinnojourers riskförbunds (SKR) skyddade boenden. 

Förutom det direkta stödet till våldsutsatta kvinnor är en viktig del av kvinnojourernas arbete 

att synliggöra våldet, genom att bilda opinion och sprida kunskap om våld mot kvinnor. 

Kvinnor som utsätt för våld och har en annan bakgrund än svensk kan stå inför svårigheter 

som kan bidra till en särskild sårbarhet. Det kan handla om språksvårigheter eller att inte 

känna till hur det svenska samhället fungerar och vilket stöd som finns att tillgå (Kunosson, 

2014). Annan forskning i Sverige tyder på att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 

kan ha specifika problem när det gäller tillgång till stöd och rättvis behandling. 

Socialstyrelsen (2013), skriver att enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige, ROKS, har minst hälften av kvinnorna som söker sig till deras jourer utländsk 

bakgrund. Detta behöver inte betyda att de är mer utsatta för våld än kvinnor generellt, men 

de har större behov av hjälp och stöd, bland annat på grund av att de ofta saknar ett socialt 

nätverk (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Helmersson och Jönsson (2015) beskriver att riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige (ROKS) och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) är en del 

av syftet att påverka den offentliga politiken och stödja kvinnor som är offer av våld i 

hemmet. Stödcenter för unga kvinnor som ingår i ROKS och SKR:s verksamheter erbjuder 

inte skyddat boende utan istället telefon- och datorbaserad support (individuella samtal, chatt 

eller e-post) samt ordna olika aktiviteter för unga kvinnor. Under det senaste decenniet har det 

funnits en trend mot ökad professionalisering inom rad organisationer som stödjer våldsutsatta 

kvinnor. Politiker från flera partier har tagit upp frågan om resursbrist och professionell 

kunskap inom området och börjat ifrågasätta de framträdande rollerna som dessa 

organisationer inom kvinnorörelsen har och vad det har bidragit till när det kommer till att 

stödja misshandlade kvinnor i Sverige. Det är möjligt att tolka denna kritik som ett tecken på 

att våld mot kvinnor har uppnått ett officiellt erkännande som ett problem i Sverige. Kvinnliga 

offer för våld i hemmet har kommit att bli ”arketypen” i många av de lagar som är till för att 

skydda brottsoffrens intresse (Helmersson & Jönsson 2015). 
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Helmersson och Jönsson (2015), uppger att genom att inrätta kommunala kriscentrum bland 

de ideella verksamheterna för våldsutsatta kvinnor visas en tendens till professionalisering av 

fältet. Dock ser man en tendens till att kvinnojourer och stödgrupper för brottsoffer och 

kommunala kriscenter verkar ha delade uppfattningar till frågan om hur man ger professionell 

hjälp och stöd. Kommunala verksamheter utgår ifrån lagar och riktlinjer och arbetar utifrån en 

myndighetsposition. Medan de ideella verksamheterna har vunnit legitimitet genom att anta 

rollen som medmänniskor, ”systrar” eller medlemmar av samma sociala rörelse.  

 

5.0 Metod 

Nedan följer en beskrivning och redogörelse av hur processen har gått till i skapandet av 

denna studie. Det som beskrivs är valet av forskningsmetod, urvalsmetod, litteratursökning, 

datainsamlings metod, analys, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, etik samt 

metodologiska reflektioner. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Kvalitativ metod: 

Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Enligt Bryman (2011) 

innebär en induktiv ansats att förklaringar kan uppstå utifrån iakttagelser och de data som 

samlats in (ibid). Vi har samlat in empiri för att sedan koppla det till tidigare forskning för att 

se samband. Anledningen till valet av forskningsmetoden är att studien vill sträva efter ett 

bredare och djupare material då syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur 

man inom tre ideella verksamheter och tre kommunala verksamheter i norra Sverige arbetar 

för att hjälpa äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen.  Inom socialt 

arbete består mycket av den forskning som bedrivs av en kvalitativ ansats och kvalitativ 

metod handlar om djup snarare än yta (Sauer, Blom, Ahnlund & Morén, 2009).  Kvalitativ 

forskning brukar vara mer inriktad på ord, till skillnad från kvantitativ forskning som är mer 

inriktad på siffror (Bryman 2011). Utifrån syftet med studien fanns möjligheten att göra en 

kvantitativ undersökning genom till exempel enkäter, dock anser vi att helhetsbilden och 

förståelsen då skulle saknas, vilket den kvalitativa metoden kan ge oss. Bryman (2011) menar 

att den kvalitativa forskningen inriktar sig på tolkning av hur individer uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet (ibid). Det har inte gjorts någon tidigare undersökning om hur anställda 

inom ideella och kommunala verksamheter uppfattar sin arbetssituation med 

äktenskapsinvandrade kvinnor, därmed tycker vi som grundare till denna uppsats att det är 

viktigt att belysa personalens upplevelser för att därmed öka förståelsen och kunskapen i 

framtiden. Genom att använda kvalitativ metod är det därmed lättare att uppnå detta mål.  

5.2 Urval: 

Vilka individer som skulle medverka i undersökning avgjordes i första hand av vilket 

forskningsproblem studien hade formulerat. I det här fallet berör problemet en speciell 

kategori, det vill säga de anställda på ideella och kommunala verksamheter i norra Sverige. 

Totalt medverkade sex intervjupersoner, tre arbetar på olika kvinnojourer i norra Sverige, det 

vill säga på ideella verksamheter och tre arbetade på olika kommunala 

kvinnofridsmottagningar i norra Sverige.  Dessa Informanter rekryterades via ett 
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snöbollsurval.  Lantz (2011) beskriver att ett snöbollsurval går ut på att individerna i urvalet 

bestäms genom en process där en individ som finns i urvalet hänvisar vidare till en annan 

individ som denne anser lämpar sig för att ingå i urvalet. Denna urvalsprocedur fungerar väl 

vid kvalitativa studier då resultatet inte kan generaliseras över en större population (ibid). 

Telefonkontakt togs med många olika verksamheter under arbetets gång, både till ideella och 

kommunala mottagningsenheter, vi beskrev vilket syftet var och blev därefter slussade till 

olika potentiella kandidater för vår undersökning. 

5.3 Litteratursökning:  

För att få fram vetenskaplig litteratur och artiklar har databaser som SOCINDEX, CHINAL 

och SWEPUB använts. De sökord som användes var bland annat “violence”, “women”, 

“shelter”, “support”, “intimate partner violence”, “foreign-born”. Rubrikerna och abstracten 

granskades i förstahand, för att på så sätt ta fram de artiklar som var mest relevanta för denna 

studie. Övrig litteratur hittades på Umeå Universitets bibliotek.  

5.4 Genomförande/datainsamling: 

Datainsamlingsmetoden för denna studie består av sex stycken kvalitativa intervjuer, tre 

intervjuer på ideella verksamheter och tre intervjuer på kommunala verksamheter, där 

arbetsuppgifterna är att hjälpa våldsutsatta människor. Sauer, Blom, Ahnlund och Morén 

(2009), uppger att ett av de vanligaste angreppssätten för att söka kunskap inom ämnet är att 

använda sig av intervjustudier med kvalitativ ansats (ibid). Intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade. Patel och Davidson, (2011) skriver att semistrukturerad intervju innebär att 

forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras med tillhörande frågor, vilket 

kallas för intervjuguide (ibid). Intervjuguiderna var utformade så att syftet samt 

frågeställningarna kunde besvaras och att det fanns utrymme för intervjupersonerna att fritt 

besvara frågorna med egna åsikter och reflektioner.  Fyra rubriker användes i intervjuguiden, 

bakgrundsfakta, verksamheten, arbetsrutiner och insatser. Dessa rubriker belyste den 

information studien ville få fram. Varje rubrik fick tillhöranden frågor som var mer allmänt 

formulerade och hölls öppna så att forskaren inte påverkade svaren (Bryman, 2011). 

 

Samtliga intervjuer bokades in via telefon. Tre av sex verksamheter ville ta del av 

informationsbrev (se bilaga, 2) samt intervjuguiden (se bilaga 3) innan intervjutillfället. Två 

intervjuer genomfördes direkt, det vill säga öga mot öga och fyra intervjuer genomfördes via 

telefon. Under intervjutillfällena delade vi upp ansvaret, den ena observerade och den andra 

ansvarade för att intervjun i sin helhet rullade på. Varje intervjutillfälle började med att 

information om syftet med studien gavs samt information om vilka rättigheter 

intervjupersonen hade genom deltagandet i studien, det vill säga de etiska principerna som 

kommer redovisas i ett avsnitt nedan. Innan intervjuerna genomfördes gavs godkännande att 

spela in intervjuerna av samtliga intervjupersoner. Det vanligaste sättet att registrera är att 

spela in intervjuer, det ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken på 

intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Därefter genomfördes intervjuerna, datum för 

intervjuerna var: 11/3, 12/3, 17/3, 18/3, 19/3 och 23/3. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 

minuter. 
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5.5 Analysmetod 

När intervjuerna var klara transkriberades materialet.  Kvale och Brinkman, (2014) skriver att 

transkribera innebär att ändra från ett muntligt språk till ett skrivet språk (ibid). Arbetet 

delades upp på så sätt att var och en av oss två fick tre intervjuer var att transkribera. Det är då 

av stor vikt enligt Kvale och Brinkman (2014) att båda parter använder sig av samma 

tillvägagångssätt för annars kan det bli svårt att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna 

(ibid). Detta har tagits hänsyn till vid transkriberingsarbetet, då syftet har varit att så ordagrant 

som möjligt skriva ner det informanterna vill förmedla under intervjuerna. 

 

Analysmetoden för denna undersökning är en konventionell innehållsanalys. Efter att 

materialet hade transkriberats, valdes meningsbärande enheter ut ur materialet. 

Meningsbärande enheter är enligt Granheim och Lundman (2004) en sammansättning av ord 

eller meningar som har samma centrala betydelse. Efter detta tillgav vi varje meningsbärande 

enhet en kod. Som enligt författarna innebär att sätta etikett på den meningsbärande enheten. 

Vilket gör att den som granskar materialet ser det på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare 

(ibid). Koderna sorterades sedan i olika grupper där liknande koder samlades under samma 

kategori. Totalt utformades sju kategorier (se bilaga, 1): En särskilt utsatt grupp, Arbetsrutiner 

och insatser, Lagar och riktlinjer, Hur ideella och kommunala verksamheter når våldsutsatta 

kvinnor, Samarbete och samverkan, Mörkertal och Tillräckligt med resurser och 

kunskap?  Granheim och Lundman (2004) uppger att koderna och kategorierna tillsammans 

utgör den manifesta nivån i materialet, det vill säga det uppenbara och synliga som går att läsa 

från intervjuerna (ibid). Utifrån vad vi ansåg var resultatets röda tråd bildades ett tema 

“Våldsproblematik och individuella behov i fokus”. Detta tema ringar in det som vi anser är 

studiens underliggande mening, vilket enligt Granheim och Lundman (2004) utgör studiens 

latenta nivå. 

5.6 Reliabilitet/Validitet/Generaliserbarhet: 

Tre viktiga utgångspunkter när det gäller forskning är reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Reliabilitet utgår från forskningsresultatens tillförlitlighet samt huruvida 

forskningen kan återges och bli detsamma om den skulle genomföras på nytt. Validitet 

handlar om giltighet och om en metod undersöker vad den påstås undersöka och om 

forskningens resultat hänger samman med syftet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Generaliserbarhet som även kallas extern validitet innebär att resultat från en studie kan gälla 

för andra människor, andra miljöer och situationer (Patel & Davidson, 2011).   

5.6.1 Reliabilitet 

Studien som vi presenterar skulle troligen inte se ut på samma sätt om den genomfördes på 

nytt av någon helt annan forskare. Bryman (2011) uppger att det beror på att vi människor 

uppfattar och tolkar den samlade empirin på olika sätt. Därmed är det svårt att uppnå hög 

reliabilitet vid kvalitativa studier (ibid).   I vår studie har vi ändå försökt att sträva efter högre 

reliabilitet genom att vara så tydliga och noggranna som möjligt i beskrivningen av 

insamlingen av datamaterialet, genomförandet samt resultatet. Vi har även försökt säkerställa 

att vi båda som har arbetat med denna studie har uppfattat intervjuerna på liknande och rätt 

sätt. Genom att vi vid varje intervjutillfälle delat upp ansvaret. En av oss har observerat 
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samtalet och registrerat intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Enligt Patel och Davidson 

(2011) blir det mer tillförlitligt när en registrerar svar och en observerar. Författarna uppger 

att det är ett mått på reliabiliteten, som kallas för interbedömarrealibilitet. Det innebär att 

intervjuaren och observatören tillsammans har gjort bedömningar när de tar in informationen 

under intervjutillfället (ibid).  Genom att vi fick möjligheten att spela in intervjuerna har vi 

även kunnat “lagra” verkligheten så att vi kan ta det i repris så många gånger som vi behöver 

för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt vilket också utgör högre reliabilitet. 

5.6.2 Validitet 

I vår studie kan validiteten anses som hög. Studiens insamlade material har uppnått att 

besvara syftet. Syftet var att undersöka och analysera hur man inom tre ideella verksamheter 

och tre kommunala verksamheter i norra Sverige kan arbeta för att hjälpa 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. Patel & Davidson (2011) 

uppger att det viktigaste i kvalitativa studier är att upptäcka företeelser att tolka och förstå 

innebörden av livsvärden och beskriva uppfattningar eller en kultur (ibid). Det viktigaste för 

oss som forskat inom detta område har varit att samla intervjupersonernas tankar och 

upplevelser av hur arbetet ser ut med kvinnor som äktenskapsinvandrat och utsätts för våld i 

parrelationen. Studien har även upptäckt nya företeelser som vår studie vill belysa.   Under 

arbetets gång har vi även försökt att fånga olika tolkningar, det som är mångtydligt och 

motsägelsefullt, till exempel relationen mellan det normala, typiska och det speciella. Det 

tillför mer kunskap om det studerande ämnet och kan kopplas till validitet. 

5.6.3 Generaliserbarhet 

Bryman (2011) uppger att generaliserbarhet inte har prioritet i kvalitativa studier, utan det 

handlar mer om att lyfta fram det unika i människors livserfarenheter och inte finna generell 

kunskap (ibid). Denna studie är baserad på sex intervjuer med sex olika verksamheter i norra 

Sverige. Detta innebär att vårt resultat inte kan generaliseras till alla verksamheter som arbetar 

med våldsutsatta i hela Sverige.   

5.7 Etik: 

Vetenskapsrådet (2002), skriver att forskning är viktigt för individernas och samhällets 

utveckling. Därför har samhället ett krav på att forskning bedrivs och att den håller hög 

kvalitet. Detta krav kallas forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 

och fördjupas och metoder förbättras. Samhället och individerna i ett samhälle har samtidigt 

ett berättigat krav på skydd mot olämplig insyn i till exempel sina livsförhållanden. 

Människor får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Detta krav kallas individskyddskravet och är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden.  

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) delas individsskyddskravet in i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att deltagarna ges information om studien 

samt studien syfte, att deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst (ibid).  När det 

kommer till denna studie har deltagarna fått information om studien samt studiens syfte i både 

ett informationsbrev till de deltagare som önskade det samt i inledningen vid varje 
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intervjutillfälle. Vetenskapsrådet uppger att samtyckeskravet innebär att deltagarna har själv 

rätt att bestämma över sin medverkan (ibid). Varje deltagare har fått information om 

samtyckeskravet genom att vi har förklarat via telefon och mail innebörden av att de är 

deltagarna som har rätt att själva bestämma över sin medverkan och har möjligheter att 

påverka sitt deltagande. Vetenskapsrådet uppger också att konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter om deltagarna i undersökningen ska ges största konfidentialitet, vilket innebär 

att alla förblir anonyma samt att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta dela av uppgifterna (ibid). Detta har vi tagit i beaktan vid hanteringen av 

datamaterialet. Verksamheternas namn samt intervjupersonernas namn har vi valt att inte 

skriva ut för att bevara anonymiteten i denna studie. Nyttjandekravet har vetenskapsrådet 

beskrivit genom att uppgifterna som samlas in enbart får användas för forskningsändamålet 

(ibid).  Deltagarna i studien har både via telefon samt via informationsbrevet, för de som ville 

ta del av det, fått information om att uppgifterna som samlas in för denna studie enbart 

kommer användas till undersökningen. 

5.8 Ansvarsfördelning: 

Majoriteten av arbetet har vi genomfört tillsammans, vi anser att det ger det bästa resultatet. 

Genom att vi har bollat idéer och tankar mellan varandra samt diskuterat och reflekterat 

genom hela arbetet har uppsatsen blivit väl genomarbetad. Inledningsvis söktes litteraturen 

enskilt och sedan sammanfattades relevanta delar tillsammans. På så sätt blev båda lika insatta 

på området. För att få tag på frivilliga informanter till studien ringde båda till olika 

verksamheter i norra Sverige och bokade in intervjutillfälle. Intervjuguider utformades 

tillsammans. Därefter gjorde vi tre intervjuer var, varav den ena observerade. När intervjun 

var genomförd transkriberade vi den intervju var och en hade ansvar för, det vill säga tre 

intervjuer var. Det utskrivna materialet lästes sedan igenom av båda för att på så vis bilda sig 

en uppfattning över materialet. Efter transkriberingen följde kodningsarbetet som vi hjälptes 

åt med. Kategorier samt tema utformades tillsammans. Vi fick tre kategoribeskrivningar var 

och hjälptes åt att skriva den sista kategorin. Reflektion av temat skrevs också tillsammans 

lika så resultat, analys samt diskussion. Vi har även diskuterat vilka nackdelar det kan 

innebära att arbeta tillsammans med någon. En nackdel som vi ser med att skriva med någon 

man känner väl är att det kan vara svårt att hitta rätt fokus och koncentrera sig på arbetet med 

uppsatsen. Eftersom vi valt att skriva hela uppsatsen tillsammans finns det en risk att vi blir 

blinda för det vi skriver. Hade vi delat upp och skrivit olika delar kanske det hade varit lättare 

att upptäcka fel och brister.  

5.9 Metodologiska reflektioner: 

Kvalitativ metod har gett oss ett bredare och djupare material än om vi använt oss av 

kvantitativ metod, med exempelvis enkäter. Innan arbetet startade med denna studie fanns det 

ett intresse från oss båda att intervjua äktenskapsinvandrade kvinnorna som utsätts för våld i 

parrelationen, men av etiska skäl hade det varit ett svårare uppdrag för oss. Med tanke på att 

dessa kvinnor befinner sig i en sådan utsatt situation är det säkerligen svårt att få informanter 

att ställa upp på grund av bland annat rädsla. Vidare diskuterade vi även om nyttan vägde över 

riskerna, efter en del övervägande kom vi fram till att det inte gjorde det, då dessa kvinnor 

befinner sig i en svår och utsatt situation. Därför riktade vi fokus mot de yrkesverksamma och 
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som har erfarenhet av att arbeta med den här gruppen av människor istället. Vår studie berör 

ett område som inte diskuteras så ofta i media eller i samhället överlag. Genom vår studie är 

vår förhoppning att göra läsaren mer uppmärksam på den här gruppen av kvinnor och vad 

samhället kan erbjuda för hjälp. Den djupare kunskapen kan även användas för att föra 

forskningen framåt och ge underlag för mer omfattande studier på området. 

 

På grund av tidsbrist så hade vi inte möjlighet att besöka de utvalda verksamheterna i norra 

Sverige därför gjordes fyra intervjuer på telefon. Nackdelen med att göra telefonintervjuer är 

att risken finns att informanterna endast ger korta svar på frågorna och reflekterar mindre över 

sina åsikter. En annan nackdel kan vara att man som intervjuare mister informanternas 

kroppsspråk och andra viktiga uttryck. Intervjun blir inte heller lika lång som vid en intervju 

öga mot öga (Bryman, 2011). Vi är väl medvetna om att på grund av att vissa intervjupersoner 

i förväg tog del av intervjuguiderna kan det leda till att intervjuerpersonerna bestämmer i 

förväg hur de ska svara och formulera sig vilket kan påverka resultatet. Samtidigt som det kan 

vara en fördel att de vet vilka frågor som kommer att ställas under intervjun då det ökar 

chansen att få svar på alla frågor. Någonting som vi upplevt problematiskt i arbetet med denna 

studie var bristen på tidigare forskning. I dagläget finns det mycket forskning om våld i nära 

relationer i stort. När det kommer till äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätt för våld finns 

det väldigt lite tidigare forskning. Detta har medfört att sökning av litteratur har gett ett 

begränsat resultat.   

 

6.0 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten utifrån de sju kategorier som framkom efter 

transkribering, det vill säga den manifesta nivån och anknyta till den forskning som tidigare 

presenterats. Därefter diskuteras det tema som utformats och som beskriver den röda tråd 

som vi funnit i resultatet, det vill säga den latenta nivån.  

______________________________________________________________________________ 

6.1 En särskilt utsatt grupp 
Enligt intervjupersonerna befinner sig kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och 

utsätts för våld i parrelationen i en särskilt utsatt position i samhället. Denna kategori belyser 

hur personalen på de ideella- samt de kommunala verksamheterna upplever livssituationen 

hos de våldsutsatta kvinnorna som äktenskapsinvandrat till Sverige och hur det påverkar 

kvinnornas möjligheter att söka hjälp. Alla deltagare i denna studie anser att det finns fler 

olika orsaker som gör att äktenskapsinvandrade kvinnor kan bli mer utsatta i samhället än 

andra våldsutsatta kvinnor. När kvinnorna anländer till Sverige saknar de kunskap om vilka 

rättigheter de har. Socialstyrelsen (2013) skriver generellt att utlandsfödda kvinnor kan vara 

mer utsatta på grund av att de har begränsade kunskaper som exempelvis språksvårigheter och 

kunskap om vilka resurser samhället kan erbjuda. Kunosson (2014), betonar också att 

utlandsfödda kvinnor som utsätt för våld kan stå inför svårigheter som kan bidra till en 

särskild sårbarhet, till exempel bristande kunskap om det svenska samhället. Detta stämmer 

överens med intervjupersonernas beskrivning av livssituationen om äktenskapsinvandrade 

kvinnor som utsätts för våld. Intervjupersonerna betonar att dessa kvinnor är en lätt grupp att 

utnyttja och mannen kan vara väldigt manipulativ och det är ett maktövertag för honom att 
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känna till samhället bättre än henne. ROKS (2010), kan bekräfta det som intervjupersonerna 

säger om att kvinnorna hamnar i ett underläge. Mannen kan förhindra kvinnan att skaffa 

vänner samt att integrera henne i samhället. 

 

“Jag tänker också att män som vill ha den kontrollen över en kvinna har där lixom ett 

guldläge, han kan hämta hit någon som inte har kunskap om det svenska samhället och inte 

vet vad hon har för rättigheter och vad man kan få för skydd, hjälp eller stöd överhuvudtaget 

och inte heller få den samhällsinformation som man får om man invandrar hit genom SFI”. 

(Kodord: Guldläge/Lätt grupp att utnyttja) 

 

Intervjupersonerna anser även att det är svårt för kvinnan att bryta upp från en våldsam 

relation. De menar att för dessa kvinnor tar processen att bryta upp och våga söka hjälp ca två 

år, medan för en svensk kvinna som är född och uppvuxen i Sverige tar det ca sex månader. 

Dessa kvinnor som äktenskapsinvandrat står i en främmande miljö och vet inte hur de ska 

orientera sig i den miljö som de vistas i. ROKS (2010), betonar också att det är problematiskt 

för dessa kvinnor att avsluta deras relation med männen. Kvinnan får en beroende ställning till 

mannen och hon känner tacksamhetsskuld till mannen som har hjälp henne till Sverige. 

ROKS (2010) uppger även att mannen har hindrat henne från att skaffa ett socialt nätverk, 

hon vet inte var hon kan söka hjälp och hon riskerar att bli straffad av sin familj om hon 

återvänder till sitt hemland.  

 

En ideell verksamhet menar att det också finns en strukturell rasism i samhället som gör att 

dessa kvinnor inte alltid får den hjälp de skulle behöva och har rätt till från samhället. De kan 

vara svårare för dessa kvinnor att till exempel skaffa en lägenhet om man inte pratar svenska 

eller har fast jobb. Att det råder en strukturell diskriminering av invandrare i Sverige är något 

som även författarna Burns, Lipponen och Lilja (2007) skriver om. Personer med utländsk 

bakgrund kan stöta på hinder och svårigheter när det gäller exempelvis att komma ut på 

arbetsmarknaden eller hitta en bostad. Författarna menar att det då finns en risk för personer 

med invandrarbakgrund att inte integreras i samhället och de riskerar att isoleras från 

omvärlden. 

 

En ideell verksamhet berättar att de möter kvinnor från alla världsdelar men de flesta kvinnor 

som de kommer i kontakt med kommer från länder där kvinnor är mer utsatta och där man har 

en lägre levnadsstandard. Detta leder till att det är lättare att utnyttja någon som inte vill åka 

tillbaka till sitt hemland. Detta stämmer överens med vad Socialstyrelsen (2013), skriver. 

Socialstyrelsen menar att dessa kvinnor som äktenskapsinvandrat och blir våldsutsatta ofta är 

yngre än männen, generellt lägre utbildning och kommer vanligtvis från fattigare länder, 

vilket gör det lättare för männen att utnyttja kvinnorna. En ideell verksamhet berättar att deras 

verksamhet är viktig för alla kvinnor med alla ursprung, men att den är särskilt stödjande för 

de som inte kan systemet.  

6.2 Arbetsrutiner och insatser 
Vad samhället erbjuder för insatser och hur verksamheterna arbetar med våldsutsatta kvinnor 

är vad denna kategori berör. Det som framgår i alla intervjuer är att det inte finns speciella 
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insatser eller rutiner till kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för våld i 

parrelationen. Dessa kvinnor erbjuds samma insatser som övriga våldsutsatta kvinnor. Det 

som kan skilja sig är däremot att den här gruppen är mer resurskrävande, vilket beskrivs 

tydligare längre ner i stycket.   

 

Enligt Enander (2014) beskrivs arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att socialarbetaren 

ska fungera som lots. En lots uppgift är att vägleda fartyg genom svåra farvatten. Det kräver 

kunskap om navigering och innebär ett stort ansvar för fartygets säkerhet, samtidigt som 

kaptenen är den som står vid rodret. Socialarbetaren som stödjer kvinnan kan lotsa och 

försöka skydda, men det är kvinnan själv som ”står vid rodret” och bestämmer vilken kurs 

hon ska ta. Detta är någonting som både kommunala och ideella verksamheter strävar efter i 

sitt arbete med alla våldsutsatta kvinnor. Enligt en intervjuperson från en kommunal 

verksamhet är skillnaden mellan ideella- och kommunala verksamheter att kommunala 

prioriterar mer behandlingsarbete och professionella samtal. Ideella verksamheter arbetar mer 

med att stärka kvinnor som har tagit beslutet att lämna en våldsam relation. Samtliga 

intervjupersoner är tydliga med att betona att arbetet skiljer sig mycket beroende på vilka 

individer som söker hjälp. 

 

“Jag menar vi ska inte göra samma sak som kvinnojourer gör, för att vi är ingen ideell 

verksamhet vi är en kommunal verksamhet som styrs av lagar och förordningar/.../ vi ska ju 

som prioritera på behandlingsarbete, professionellt samtal..” (Kodord: Behandling, 

prioritering) 

6.2.1 Kommunal verksamhet 

Helmersson och Jönsson (2015) beskriver att utifrån ett historiskt perspektiv har ansvaret när 

det gäller skydd och stöd för misshandlade kvinnor i Sverige till en början vilat på frivilliga 

organisationer som exempelvis kvinnojourer. Det är under senare tid som den offentliga 

sektorn har fyllt upp ett tomrum och engagerat sig mer i dessa frågor. Intervjupersonerna 

berättar att när ett aktuellt ärende kommer in till en kommunal verksamhet så måste 

situationen först utredas för att veta vilka insatser som kvinnan behöver. De insatser som 

kommunala verksamheter därefter kan erbjuda är bland annat olika former av behandlingar 

exempelvis stödsamtal, både i grupp och enskilt. I vissa fall görs även riskbedömningar som 

innebär att man använder sig av olika instrument, exempelvis FREDA, vars syfte är att 

undersöka graden av utsatthet och om kvinnan behöver skydd eller inte. Om kvinnan bedöms 

vara i behov av skydd kan verksamheten erbjuda skyddade boenden. Tillsammans med polis 

kan även kvinnorna få hjälp med att säkra bostaden med exempelvis larm och skyddad 

identitet om situationen kräver det. Juridisk rådgivning är också någonting som de 

kommunala verksamheterna erbjuder, som innebär att besvara frågor kring ekonomi eller 

vårdnadstvister samt att hjälpa kvinnorna att hitta rätt instanser.  

6.2.2 Ideell verksamhet 

Ideella verksamheter börjar först och främst med att göra ett introsamtal med alla kvinnor som 

de kommer i kontakt med, under detta introsamtal försöker personalen att bilda sig en 

uppfattning över hur situationen ser ut och tillsammans med kvinnan titta på vilken hjälp som 
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hon behöver. Exempelvis om hon vill göra en polisanmälan, uppsöka sjukvården för att 

dokumentera skador eller om kontakt bör tas med skola/arbetsplats för att berätta att kvinnan 

inte är där på grund av personliga skäl och så vidare.  Om kvinnan vill göra en polisanmälan 

kontaktar verksamheten först och främst brottsoffersamordningen hos polisen för att göra en 

säkerhets- och skyddsbedömning. Därefter görs en analys över den aktuella situationen och en 

återgärd- och utföringsplanering sammanställs. Verksamheten kan också erbjuda skyddade 

boende om kvinnan befinner sig i fara. Verksamheterna har daglig kontakt med kvinnorna 

som bor i de skyddade boendena och de kvinnor som inte bor skyddat det vill säga de externa 

kontakterna, har verksamheten telefonkontakt med och berättar hela tiden vad som händer och 

vad som ska göras.  

 

Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014) skriver att det är vanligt att kvinnorna håller 

våldet hemligt. Det tar därför tid för kvinnorna att finna mod att berätta om det våld de har 

utsatts för. Därför uppskattar kvinnorna ett empatiskt förhållningssätt från deras behandlare 

samt att kvinnorna upplever och känner att de har makten över sin egen livssituation. 

Intervjupersonerna uppger att de ideella verksamheterna alltid utgår ifrån vad kvinnan själv 

vill och hennes egen uppfattning kring hennes behov av stöd och hjälp, det kan därmed se 

oerhört varierande ut beroende på kvinnans individuella behov. 

 

“Vi försöker alltid lyssna på den kvinnan vi möter och hör vad hon har för och vad hon vill 

ha hjälp med. Och oftast kanske man inte vet vad man vill ha hjälp med heller för man vet inte 

vilken hjälp som finns och då kan vi ju berätta om det och vad vi kan göra eller så kan vi 

hjälpa vidare och hjälpa dig i alla dem här kontakterna” (kodord: Lyssna på kvinnan) 

6.2.3 Resurskrävande 

Att kvinnor som äktenskapsinvandrat och utsätts för våld i parrelationen är mer 

resurskrävande tror intervjupersonerna beror på att kvinnorna befinner sig i en särskilt utsatt 

grupp. Enligt riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, (ROKS), har minst 

hälften av kvinnorna som söker sig till deras jourer utländsk bakgrund. Detta behöver inte 

betyda att kvinnor med utländsk bakgrund är mer utsatta för våld än kvinnor generellt, men de 

har större behov av hjälp och stöd, bland annat på grund av att de ofta saknar ett socialt 

nätverk. En ideell verksamhet uppger att utlandsfödda kvinnor är överrepresenterade på de 

skyddade boendena, därför att de inte har någon annanstans att vända sig när det sociala 

nätverket är begränsat. Som tidigare nämnts i detta resultat menar intervjupersonerna att 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld kan ha svårt för att kommunicera på 

svenska och då behöver verksamheterna anlita tolk. Kvinnor som äktenskapsinvandrat vet i 

vissa fall inte hur det svenska samhället fungerar som studien beskrivit tidigare och vilka 

rättigheter dem har och så vidare. Därmed kan den här målgruppen bli mer krävande på grund 

av att det blir mer arbete när det kommer till att tillföra information och kunskap till dessa 

kvinnor.   

 

”jag kan inte säga att vi har några särskilda rutiner för just den gruppen utan dom kan ju 

vara mer krävande som målgrupp /.../ vi måste ju anlita tolk många gånger och det försvårar 
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ju liksom förhållandena /…/ och så blir det ju mycket rådgivning kring alltså lagar och regler 

och förordningar.” (kodord: resurskrävande) 

 

6.3 Lagar och riktlinjer 
Denna kategori vill belysa vilka lagar och riktlinjer som styr arbetet med våldsutsatta kvinnor 

som äktenskapsinvandrat till Sverige. Kategorin berör även problematiken som vissa 

intervjupersoner anser finns med lagstiftningen. En kommunal verksamhet berättar att 

socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter är aktuella för dem i arbetet med våldsutsatta. De är 

dessa riktlinjer och föreskrifter som de använder i kommunen som skapar rutiner på hur de 

ska arbeta. Enligt Enander (2014) finns det inga konkreta beskrivningar i lagtexten kring hur 

arbetet med våldsutsatta ska gå till. För att tydliggöra socialnämndens- och personalens ansvar 

inom socialtjänsten har socialstyrelsen publicerat dessa riktlinjer och allmänna råd som 

kommunerna ska följa i sitt arbete.  Intervjupersonen berättar att socialstyrelsen följer upp 

arbetet och att de granskas av IVO. Vidare styrs verksamheten av socialtjänstlagen och 

intervjupersonen betonar att det finns mycket som är tillämpligt för våldsutsatta kvinnor som 

äktenskapsinvandrat men att det inte finns några speciella riktlinjer eller lagar som gäller just 

för dessa kvinnor i deras verksamhet. 

 

En annan kommunal verksamhet berättar att de inte heller har någon särskild lag som gäller 

speciellt för äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld. Den lag som är aktuell för 

deras verksamhet i arbetet med alla våldsutsatta kvinnor är socialtjänstlagen 5 kap om 

brottsoffer. Där står det att socialtjänsten ska hjälpa våldsutsatta och betrakta barn som 

bevittnat våld som brottsoffer. Intervjupersonen berättar att det har blivit en stor förändring 

sedan lagen kom år 2007 och att de tidigare bara fanns rekommendationer. Efter att lagen 

kom berättar intervjupersonen att det var då som många stödverksamheter för våldsutsatta 

byggdes upp i Sverige. Detta kan även bekräftas av Enander (2014), som beskriver att 

förändringen av Socialtjänstlagen kan ses som ett svar på kvinnorörelsens fleråriga kamp att 

göra våld mot kvinnor till en fråga för samhället snarare än en privat angelägenhet. Ansvaret 

för Socialtjänsten har ökat och genom förändringen i lagen ska våldsutsatta kvinnor och barn 

särskilt beaktas. 

 

De ideella verksamheterna är mer fria att utforma deras verksamhet och följs inte av samma 

regelverk som kommunala verksamheter. Alla tre ideella verksamheter har 

dokumentationsskyldighet samt en starkare tystnadsplikt och sekretesshantering i de fall då 

det finns bistånd, det vill säga de kvinnor som även har kontakt med socialtjänsten. Dessa 

ärenden måste journalföras och dokumenteras. ”Men vi har inga regelverk för dokumentation 

när dem kommer hit själv, vi har regelverk för dokumentation när dem kommer och blir så 

kallade placerade av socialtjänst så kan man säga”. (Kodord: Dokumentationsskyldighet) 

6.3.1 Tillfälligt uppehållstillstånd 

En ideell verksamhet berättar att det finns aktuella lagar för kvinnor som äktenskapsinvandrat 

till Sverige och utsatts för våld i parrelationen. Det är då tvåårsregeln man menar. Har 

kvinnan tillfälligt uppehållstillstånd som många av de våldsutsatta kvinnor som 
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äktenskapsinvandrat har eller förskjuten invandringprövning, så kallade tvåårsregeln, försöker 

den ideella verksamheten att hjälpa kvinnan till att få ett permanent uppehållstillstånd, trots att 

hennes relation är bruten. Då kan de hjälpa kvinnan att kolla upp vilka kriterier som hon kan 

fylla som gör att hon ändå kan få möjligheten till att stanna i landet. Att många 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld har tillfälligt uppehållstillstånd är något 

som även bekräftas av ROKS (2010). I rapporten från ROKS beskrivs att uppehållstillstånden 

är tidsbegränsade med en prövotid på två år, vilket även kallas ”tvåårsregeln”.  Vidare 

beskrivs i ROKS rapport från 2010 att om anknytningsrelationen bryts innan prövotiden är 

slut ska den sökande enligt utlänningslagen normalt utvisas ur landet. Dock finns det en 

möjlighet att beviljas upphållstillstånd om förhållandet avslutas på grund av att den sökande 

eller dennes barn utsätts för våld i relationen (ROKS, 2010).   

 

Majoriteten av de ideella verksamheterna betonar problematiken med tvåårsregeln. De menar 

att tvåårsregeln inte är någon bra regel och det är någonting som dessa verksamheter vill 

förändra med lagstiftningen. En ideell verksamhet berättar att det finns undantag i förarbetena 

som gör att det är svårt för dessa kvinnor att få rätt, antingen ska våldet ha pågått länge och 

det får inte vara för lite våld eller så får det inte gå för långt tid innan hon lämnar mannen till 

att hon anmäler det. Deras riksorganisation vill att denna regel ska avskaffas beskriver 

intervjupersonen. 

6.4 Hur de ideella och kommunala verksamheterna når våldsutsatta kvinnor 
Denna kategori belyser hur verksamheterna på både ideell och kommunal basis arbetar med 

att sprida kunskap och information om vilka hjälp- och stödinsatser samhället erbjuder för 

våldsutsatta kvinnor. Samt hur verksamheterna kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. 

Det som tydligt framgår från alla sex intervjuer är att ingen verksamhet går ut med 

information specifikt till äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. 

”Nej det gör vi inte, utan vi har mer allmänt, att det är alla som får samma information” 

(Kodord: Ej skillnad på äktenskapsinvandrade kvinnor). Vidare framkom även att 

intervjupersonerna inte ser någon större skillnad på hur verksamheterna kommer i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige samt andra våldsutsatta 

kvinnor. 

6.4.1 Spridning av kunskap och information - Kommunal 

Informationen försöker de kommunala verksamheterna att sprida genom broschyrer ute på 

offentliga platser exempelvis i väntrum på vårdcentralen, sjukhuset, polisen och så vidare. 

Ibland gör även tidningarna reportage om våld, med namn på vem den våldsutsatta kan 

kontakta, vilket brukar resultera i att flera nya kontakter uppstår. En av dessa tre kommunala 

verksamheter jobbar också mycket gentemot gymnasieskolor, där dem är ute varje termin och 

har någonting som kallas för ”kärleksvecka” där fokus ligger på att informera om våld i nära 

relationer och hur viktigt det är att söka hjälp om jag själv eller någon annan hamnar i en 

relation där våld förekommer. En annan kommunal verksamhet arbetar med att sprida 

information via sin hemsida. 
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6.4.2 Spridning av kunskap och information - Ideell 

Ideella verksamheter uppger att det är viktigt att alla känner sig välkomna och arbetar därför 

med att vara synliga på olika sätt, bland annat genom att ta emot studiebesök från skolor och 

arbetsplatser, samt hålla i föreläsningar och lämna ut broschyrer på olika verksamheter där 

kvinnor kan tänkas vända sig om de utsätts för våld. En ideell verksamhet trycker broschyrer 

på 15 olika språk för att nå ut till så många kvinnor som möjligt. Medan en annan ideell 

verksamhet uppger att de inte har möjlighet till det på grund av att personalen inte har 

kunskap i flera olika språk, vilket innebär att det är många grupper som verksamheten går 

miste om. Enligt Ferbranth (2013) har utlandsfödda kvinnor en ökad mängd riskfaktorer för 

att utsättas för våld i parrelationen. Enligt författaren är riskfaktorerna bland annat social 

isolering, vilket gör det svårare att nå ut till dessa kvinnor. Intervjupersonerna är medvetna 

om den här problematiken och de ideella verksamheterna vill förändra detta genom att belysa 

och synliggöra olika gruppers utsatthet och verksamheterna går även på regelbundna 

utbildningar för att bli mer insatt i problematiken. Vilket även är någonting som behövs enligt 

Fernbrant, Essén och Östergren (2011). Författarna menar att mer kunskap bör spridas om 

våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige, samt bakomliggande orsaker till våld i denna grupp 

av kvinnor så att effektivt förebyggande insatser kan utvecklas och så att status och egenmakt 

hos kvinnorna kan öka.  

 

Den ideella verksamheten jobbar också med att vara opinionsbindare och vill sätta strålkastare 

på myndigheter, då verksamheten anser att det finns en del brister i samhället när det gäller 

kunskap kring alla våldsutsatta kvinnor. Detta stämmer överens med vad Kunosson (2014) 

anser. Att förutom det direkta stödet till våldsutsatta kvinnor är en viktig del av ideella 

verksamheters arbete att synliggöra våldet, genom att bilda opinion och sprida kunskap om 

våld mot kvinnor. Helmersson & Jönsson, (2015) skriver att i och med att ideella 

verksamheter arbetat med att synliggöra våldsproblematiken för utsatta kvinnor, har 

problematiken numera uppnått ett officiellt erkännande i Sverige, vilket intervjupersonerna är 

stolta över. 

 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige inte 

får någon information om deras rättigheter när de anländer. Den svenska mannen är kvinnans 

första kontakt och ansvaret ligger på honom att integrera och informera om hennes rättigheter. 

 

“Ansvaret ligger lite på den svenska mannen att integrera och informera kvinnan om hennes 

rättigheter, då är det mycket som han har möjlighet att påverka. Så det vore bra om dem hade 

enskilda, alltså träffade kvinnan separat också när hon kommer, med tanke på hennes språk 

och sådär” (Kodord: Mannen ska integrera kvinnan) 

 

Enligt två kommunala verksamheter är SFI- Svenska för invandrare ett bra forum och där har 

kvinnorna möjlighet att få kunskap och information om det svenska samhället. Därmed 

påtalar en ideell verksamhet att på grund av att mannen har ansvaret att informera kan han 

påverka utgångsläget för kvinnan och välja att inte ge den informationen. Enligt 

intervjupersonerna så kan mannen även isolera kvinnan från att skaffa sig ett eget nätverk. 

Enligt Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014), är det informella stödet så som 
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vänner eller familj en viktig källa för att kvinnorna ska komma i kontakt med de olika hjälp- 

och stöd verksamheterna. Forskarna betonar att kvinnor som blir våldsutsatta i en parrelation 

anser att det informella stödet är mycket viktigt för att våga lämna våldsutövaren och söka 

hjälp. Intervjupersonerna anser därmed att mannen har ett stort maktövertag och kan begränsa 

kvinnans möjligheter att söka hjälp. Vilket även ROKS (2010) beskriver i sin rapport, att 

mannen har ett maktövertag. ROKS (2010) uppger även att männen kan ta över ansvaret över 

hennes ekonomi och skriva över lån och liknande på henne, utan hennes vetskap om 

detta.  De flesta av intervjupersonerna påtalar att detta är ett stort problemområde som måste 

förbättras i samhället. En ideell verksamhet önskar att alla kvinnor som äktenskapsinvandrat 

skulle få samma brev som dem som har fått beviljat uppehållstillstånd i Sverige har fått, det 

vill säga ett välkomstbrev, där det finns beskrivet hur det fungerar i Sverige, att det är viktigt 

att komma på SFI och lära sig svenska och att det är viktigt att veta vilka rättigheter och 

skyldigheter hon har och så vidare. Därmed tar man bort ansvaret på den svenska mannen och 

lägger det på samhället. 

6.4.3 Verksamheternas sätt att komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor 

Genom att både ideella och kommunala verksamheter arbetar mycket med att sprida 

information om deras verksamheter i samhället kommer de i kontakt med våldsutsatta kvinnor 

på olika sätt. Enligt de kommunala verksamheterna är det oftast via socialtjänst, kvinnojourer 

och polisen. 

 

”Ja, det kan vara på olika vägar. Det kan ju vara så att det är polisen som hör av sig, det har 

varit bråk så någon granne har ringt och polisen har varit dit. Eller också är det någon 

annan som har rapporterat in eller söker hjälp, men jag skulle nog vilja säga att det inte är så 

ovanligt att polisen faktiskt”.  (Kodord: Ringer själv, Polisen) 

 

Att alla våldsutsatta kvinnor ofta kontaktar sjukvården i första hand är något som författarna 

Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014) uppger. De skriver att kvinnor ofta besöker 

sina hälsocentraler för deras- samt deras barns hälsoproblem. Detta står i kontrast till vad två 

ideella verksamheter beskriver när det kommer till äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts 

för våld. Intervjupersonerna menar att de kan komma i kontakt med äktenskapsinvandrade 

kvinnor via sjukvården men det behöver inte alltid vara i första hand. Kvinnorna kan även 

komma via kuratorer på vårdcentralen, lärare, skolkuratorer, SFI, socialtjänst, polis eller andra 

ideella verksamheter och ibland ringer kvinnorna själva. Dock anser intervjupersonen att det 

är svårare för kvinnorna att ringa själva då de många gånger inte kan språket. För en annan 

ideell verksamhet är den vanligaste kontakten just att kvinnorna ringer själva, och att 

personalen inom verksamheten då förstår att det är någon som vill ha hjälp men kan inte 

svenska. Det är också vanligt att SFI eller vänner till kvinnorna informerar att verksamheten 

finns. 

 

“Det är olika, ibland är det ju genom socialtjänsten eller polisen, men det kan också vara 

genom andra frivilliga organisationer som träffar dem här kvinnorna alltså som 

intresseföreningar, lokala kvinnoföreningar och sådär eller via bekanta kvinnor som vi har 



28 
 

träffat tidigare och har haft med oss att göra tidigare och sådär”. (Kodord: Lokala 

kvinnoföreningar, Socialtjänst, Polis). 

6.5 Samarbete och Samverkan 

Denna kategori vill belysa vikten av ett gott samarbetet med andra verksamheter och även 

brister i samarbetet som intervjupersonerna upplever. SOU, (2014:49), betonar att de 

myndigheter som blir inblandade när våldet upptäcks måste samarbeta på bästa sätt för att 

kunna hjälpa våldsutsatta. I samtliga intervjuer upplevde intervjupersonerna att samarbetet 

med andra verksamheter fungerar bra i de flesta fall och känner att ett gott samarbete kan ge 

våldsutsatta kvinnor bra hjälp och stöd.  ”Vi har ju funnits nu några år, och vi har byggt upp 

ett jättebra samarbete som vi har då med socialtjänsten, kvinnojouren, brottsofferjouren i 

kommunen och med brottsoffersamordningen hos polisen”. (Kodord: Viktiga samarbeten, Bra 

nätverk) 

 

Trots att majoriteten av de intervjupersoner som deltagit i denna studie anser att samarbetet 

mellan andra verksamheter fungerar bra finns det dock vissa intervjupersoner som betonar att 

det ibland kan uppstå svårigheter i samarbetet. En ideell verksamhet menar att det finns en 

problematik kring de kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för våld i 

parrelationen. När kvinnorna väl söker hjälp lägger många ansvaret på kvinnan och inte på 

personen som tar hit henne och behandlar henne illa. 

 

“...man lägger lite av ansvaret på kvinnan. Du kom hit, du gjorde ett val då får du stå ut, eller 

som en polis uttryckte sig, ja dessa lyxsökerskor, alltså då gör man gör en värdering av 

hennes val istället för att titta på vad hennes partner utsätter henne för när hon väl kommer 

hit, /.../ Där ser vi att det brister”. (Kodord: Lyxsökerskor, Värderingar) 

 

Den ideella verksamheten berättar vidare att om en kvinna hänvisas till en myndighet kan det 

bli en problematik i att myndigheten vill att kvinnan ska försöka samarbeta med mannen. 

Speciellt om kvinnan har barn då myndigheten vill att kvinnan ska se barnets behov. De kan 

då boka in ett möte med till exempel familjerätten där de tillsammans ska försöka samarbeta 

trots att kvinna är skräckslagen när de är i samma rum och inte vågar berätta. Någonting som 

intervjupersonerna berättar är att de har upplevt att det brister i samarbetet då verksamheterna 

kan ha olika synsätt på hur hjälpen ska se ut för kvinnan.  Helmersson och Jönson (2015), 

skriver att det kan finnas en tendens till att kvinnojourer och kommunala kriscenter verkar ha 

delade uppfattningar till frågan om hur professionell hjälp och stöd ges till våldsutsatta 

kvinnor. Vilket stämmer överens med vad intervjupersonen säger.  

6.6 Mörkertal 
Att mörkertal existerar bland kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för 

våld i parrelationen var någonting som framkom under alla sex intervjuer på ett eller annat 

sätt. Denna kategori omfattar därmed spekulationer och tankar kring varför vissa kvinnor inte 

söker hjälp och stöd. Många uppgav att det är en stor och svår grupp att nå på grund av att 

många av kvinnorna inte kommer ut i samhället och blir isolerade i sina hem, därmed vet 

kvinnorna inte att dessa verksamheter finns. Enligt Fernbrant, Essén och Östergren (2013) är 
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det även svårt för invandrare som tidigare har varit med om krigstrauma eller strukturellt våld 

att anpassa sig till en ny kultur. Vilket leder till social isolering och marginalisering som ger 

ökad risk för negativa konsekvenser för hälsan, särskilt när det gäller den psykiska hälsan. På 

grund av att många av dessa kvinnor mår psykiskt dåligt redan innan kvinnorna kommer till 

Sverige är det svårare att söka hjälp när kvinnorna utsätts för våld i parrelationen uppger 

intervjupersonerna. Det som även är vanligt är att kvinnornas nätverk är begränsat, ingen 

kontakt med varken vänner, skola eller sjukvård vilket också försvårar för kvinnorna att hitta 

samhällets stöd- och hjälpinsatser. Intervjupersonerna uppgav även att kvinnor som vet att 

verksamheterna finns men som ändå inte tar kontakt beror till stor del på rädsla. 

Socialstyrelsen, (2013) uppger att på grund av kvinnornas begränsade nätverk och saknad av 

permanent uppehållstillstånd kan det öka utländska kvinnors utsatthet och sårbarhet. Vilket 

intervjupersonerna också tror är anledning till mörkertalet. Rädsla för att inte bli förstådda 

eller rädsla för att förlora sitt uppehållstillstånd om hon lämnar mannen. 

 

”Min erfarenhet av hur det kan se ut i övrigt när det gäller kvinnor som vet att vi finns men 

som ändå inte vågar kontakta oss, så tror jag att det kan vara kvinnor som inte vågar eller 

har någon möjlighet att söka hjälp för dem är rädd att inte bli förstådda till exempel, jag har 

ingen aning om vad man kan göra, för dem är jätterädda” (Kodord: Vågar inte, Högt 

mörkertal) 

6.6.1 Rädsla för myndigheter 

Mörkertalet ansåg många var högt och det beror på att konsekvenserna är väldigt horribla så 

det hör till sakens natur att kvinnorna inte vågar söka hjälp. Enligt de kommunala 

verksamheterna kan det finnas en rädsla från kvinnornas sida att söka hjälp hos 

myndigheter.  Många kvinnor som äktenskapsinvandrat tror att det är förknippat med 

någonting farligt, att kvinnan blir utvisad om hon söker hjälp hos en myndighet. 

Intervjupersonerna menar även kvinnorna kan ha en annan bild av vad en myndighet är från 

sitt hemland. De har uppfattningen att myndigheter inte hjälper dem.  Intervjupersonerna vill 

få fram att det snarare är tvärtom att chansen att få stanna är mycket större om man upptäcker 

att det här är en kvinna som är våldsutsatt. Intervjupersonerna på de kommunala 

verksamheterna berättar att de upplever att det är vanligare att just dessa kvinnor i första hand 

tar kontakt med kvinnojourer istället då det upplevs som mindre farliga. Detta stämmer 

överens med vad tidigare forskning har beskrivit. Helmersson och Jönnson (2015), uppger att 

de ideella verksamheterna har vunnit legitimitet genom att anta rollen som medmänniskor 

eller “systrar”. Intervjupersonen berättar vidare att på kvinnojourerna kan personalen 

upptäcka att kvinnan är i behov av andra hjälp- och stödinsatser och de kan på så vis motivera 

och stötta kvinnorna att ta kontakt med en myndighet för till exempel försörjningsstöd eller 

andra stödinsatser på socialtjänsten. 

 

Däremot var det en kommunal verksamhet som upplevde att samhället blivit bättre på att lyfta 

upp våldsutsattas situation och synliggöra problematiken för allmänheten, SOU (2012:49) 

uppger att under de senaste 15 åren har samhället satsat stora resurser för att minska våld i 

nära relationer. Mycket talar för att utvecklingen har gått framåt på flera områden. I ett 

internationellt perspektiv har Sverige ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer. 
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Vilket stämmer väl överens med vad den här kommunala verksamheten upplever. 

Intervjupersonen anser att det har blivit lättare att upptäcka och söka hjälp tidigare än vad det 

var förut. Efter att denna verksamhet har satsat på att förbättra hjälpen och stödet för både 

våldsutsatta och våldsutövare upptäcker personalen att många nya kvinnor som de inte kände 

till innan söker hjälp vilket personalen anser att man kan betrakta det som att mörkertalet 

successivt betas av. 

6.7 Tillräckligt med resurser och kunskap? 
Denna kategori berör om det finns tillräckligt med resurser för att bedriva dessa verksamheter. 

Vidare vill kategorin belysa om personalen anser att de har den kunskap som krävs för att 

hjälpa dessa kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för våld i parrelationen. 

När det gäller resurser så anser det flesta, det vill säga fem av sex verksamheter att det 

generellt till alla våldsutsatta behövs mer resurser. Resurserna är långt ifrån tillräckliga. Två 

kommunala verksamheter uppger att det kommer in många nya ärenden varje dag, det är ett 

högt tryck, men på grund av bristande resurser hinner personalen inte med alla ärenden som 

kommer in. Därför har en kommunal verksamhet startat ett utvecklingsarbete, där de ser över 

alla ärenden och hur personalen hanterar dessa våldsfrågor. Helmersson och Jönsson (2013) 

uppger att under det senaste decenniet har det funnits en trend mot ökad professionalisering 

inom rad organisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor. Politiker från flera partier har tagit 

upp frågan om resursbrist och professionell kunskap inom området. Vilket denna kommunala 

verksamhet har erfarenhet av och intervjupersonen påpekar att på grund av brist på resurser 

inom verksamheten har politiker involverats i detta utvecklingsarbete. Resursbristerna har 

diskuterats och verksamheten behöver större lokaler och fler personal, i dagsläget finns det 

inte tillräckligt med personal som kan möta de behov som finns. ”...resurser som vi har är ju 

långt ifrån tillräckliga så det pågår ett utvecklingsarbete hos oss som vi håller på att se över 

allt.”(Kodord: Utvecklingsarbete, Förbättring, Resurser)  

 

En annan kommunal verksamhet uppger att det finns mycket resurser och kunskap för att 

förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor. Denna verksamhet ser en stor och positiv 

förbättring sedan de startade upp en ny verksamhet som enbart var inriktad på våld och 

våldsproblematik. Personalen arbetar bara med våld och våldsutsatta i alla dess former och är 

idag specialiserade på det. Personalen är mer kvalificerad på det här området idag, vilket visar 

en positiv förbättring enligt intervjupersonen. 

 

Alla ideella verksamheter upplever att personalen har goda kunskaper, vilket innebär att  

personalen känner sig trygga med det praktiska, det vill säga stödet hur de ska arbeta både 

juridiskt, socialt och känslomässigt för att kvinnorna ska känna att dem har makt över sin 

livssituation. De ideella verksamheterna upplever att kunskapen finns men resurserna saknas. 

Pengar är någonting som saknas upplever de flesta av intervjupersonerna. Verksamheterna 

skulle behöva mer medel från antingen kommunen, staten eller landstinget. På grund av låg 

och begränsad budget är det svårt att anlita tolk, vilket är en väldigt viktig resurs som krävs 

för att kunna kommunicera och undvika missförstånd. Det är även personalbrist, 

verksamheten behöver mer personal. ”Kunskaperna har vi det känner jag och mina kollegor 
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oss väldigt trygga i, när det gäller det praktiska alltså stödet att veta vad vi ska göra både 

juridiskt och socialt, känslomässigt“(Kodord: God kunskap) 

 

6.8 Temareflektion 
 

Våldsproblematik och individuella behov i fokus 

Denna del tar upp det gemensamma som vi funnit som en röd tråd från de sju kategorierna i 

resultatet. Utifrån intervjustudien fokuserar både ideella och kommunala verksameter på 

våldsproblematiken, det vill säga att våldet i stort är centrum för arbetet. Intervjupersonerna 

uppger även att de individuella behoven också styr arbetet med våldsutsatta kvinnor. Med 

individuella behov menas den enskildes situation avgör hur arbetet utformar sig. Därför blir 

temat för denna studie “Våldsproblematiken och individuella behov i fokus”. Resultatet visar 

att det inte är någon skillnad i vilka hjälp- och stödinsatser samhället kan erbjuda i arbetet när 

det kommer till äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. Samtliga 

verksamheter har utarbetade riktlinjer samt handlingsplaner som gäller för alla våldsutsatta 

och man menar att målgruppen för verksamheten inte är speciellt riktad till just de 

våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige. Däremot kan arbetet skilja sig åt då 

det framkommit att arbetet styrs av individuella behov. ”Vi har inga speciella skrivna 

riktlinjer för kvinnor som äktenskapsinvandrat, vi har ett handlingsprogram som gäller 

våldsutsatta oavsett vilken typ av eller bakgrund man har, det gäller ju för alla”. (Kodord: 

Handlingsplaner, Lika för alla) 

 

Intervjupersonerna berättade att det görs riskbedömningar och att man på så vis kan se om den 

våldsutsatta är i behov av mer hjälp och stöd och att det inte finns några särskilda rutiner för 

de kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för våld. Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att de kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för 

våld kan vara i behov av mer hjälp, stöttning och skydd då dessa kvinnor inte har samma 

trygghet och socialt nätverk i samhället som andra kvinnor som blir våldsutsatta kan ha. På så 

vis behöver arbetet mer resurser. Eftersom personalens arbete utgår till stor del av den 

enskilde individen innebär det att arbetet kring de kvinnor som äktenskapsinvandrat blir mer 

resurskrävande.  

 

”...det är en grupp som behöver extra behov av skydd och hjälp, det är ju för att dom kan 

vara mer utsatta men det är ju ändå liksom våldsmekanismen som man borde fokusera på och 

stötta och se hur människan kan ta sig ur det på ett bra sätt.” (Kodord: Extra behov, Våld) 
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7.0 Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Frågeställning 1 

 

Vilka hjälp- och stödinsatser finns det i norra Sverige för våldsutsatta kvinnor i parrelationer 

som äktenskapsinvandrat till Sverige? 

 

Som framkommit av resultat och analys är att de sex verksamheterna i norra Sverige kan 

erbjuda hjälp och stöd i form av stödsamtal och skyddade boenden. De kommunala 

verksamheterna fokuserar mycket på behandlingsarbete, professionella samtal samt att göra 

riskbedömningar utifrån olika bedömningsinstrument. De kommunala verksamheterna styrs 

även av lagstiftning samt kommunala riktlinjer. De ideella verksamheterna är mer fria att 

utforma sina hjälp- och stödinsatser då de inte styrs av samma regelverk som de kommunala 

verksamheterna då de är ideella. 

 

7.2 Frågeställning 2 

 

Upplever de tre ideella och de tre kommunala verksamheterna att de har tillräckligt med 

resurser och kunskap för att hjälpa våldutsatta kvinnor i parrelationer som 

äktenskapsinvandrat till Sverige? 

 

Två kommunala verksamheter uppger att resurserna är långt ifrån tillräckliga i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor generellt, det kommer in många nya ärenden varje dag, det är ett högt 

tryck, men på grund av bristande resurser hinner personalen inte med alla ärenden som 

kommer in. En kommunal verksamhet känner däremot att verksamheten besitter både goda 

resurser och god kunskap för att hjälpa alla våldsutsatta kvinnor. Efter att verksamheten har 

startat upp en ny verksamhet enbart inriktad på våld och våldsproblematik, är personalen mer 

kvalificerad på det här området idag, vilket intervjupersonen uppger har visat på en positiv 

förbättring. Alla ideella verksamheter känner också att resurserna inte räcker till. 

Intervjupersonerna uppger att verksamheterna har låg och begränsad budget som leder till att 

det är svårt att anlita tolk vilket är en viktig resurs för att kunna kommunicera och undvika 

missförstånd med utländska kvinnor som inte kan språket. Kunskaperna känner alla ideella 

verksamheter att de besitter när det gäller våldsutsatta kvinnor. Personalen känner sig trygga 

med det praktiska, det vill säga stödet och hur de ska arbeta både juridiskt, socialt och 

känslomässigt för att kvinnorna ska känna att dem har makt över sin livssituation. Detta gäller 

även arbetet med de äktenskapsinvandrade kvinnorna.  

 

7.3 Frågeställning 3 

 

Finns det någon skillnad i arbetet med våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till 

Sverige och det arbete som bedrivs med andra våldsutsatta kvinnor? 
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Samtliga intervjupersoner uppger att de inte finns någon skillnad i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige jämfört med andra våldsutsatta kvinnor. 

Intervjupersonerna i denna studie betonar att arbetet är riktat mot att stärka och hjälpa den 

våldsutsatta människan att ta sig ur en våldsam relation, då spelar det ingen roll vilken individ 

som söker hjälp eller hur dennes livssituation ser ut. Både tidigare forskning och vissa av 

intervjupersonerna uppger att kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige och utsätts för 

våld i parrelationen är en grupp som är mer utsatta och mer resurskrävande än andra 

våldsutsatta kvinnor. 

8.0 Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur man inom tre ideella 

verksamheter och tre kommunala verksamheter i norra Sverige kan arbeta för att hjälpa 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. Huvudresultatet i denna 

studie visar att både tidigare forskning samt intervjupersonerna anser att utsatthet bland 

äktenskapsinvandrade kvinnor är ett allvarligt problem. Trots detta har det framkommit enligt 

intervjupersonerna att arbetet med dessa kvinnor i deras verksamheter i norra Sverige i allt 

väsentligt hanteras som alla andra våldsutsatta kvinnor, det vill säga man fokuserar på 

våldsproblematiken och arbetet styrs av individens individuella behov.  

 

Innan vi startade detta arbete var kunskapen kring det valda ämnet begränsat. Kvinnor som 

äktenskapsinvandrat och utsätts för våld i parrelationen är sällan någonting som vi upplever 

diskuteras i samhället. Innan forskningen påbörjades var vi väldigt osäkra på om det fanns 

verksamheter som arbetade med den här problematiken. När vi väl fick det bekräftat att det 

faktiskt är vanligt förekommande ute på fältet kändes det som en självklarhet att lyfta upp 

frågan och belysa problematiken för att förhoppningsvis göra er läsare mer uppmärksamma på 

detta. Resultatet från intervjuerna och tidigare forskning tyder på att kvinnor som 

äktenskapinvandrat till Sverige och utsätts för våld är en särskild utsatt grupp i samhället. I 

studiens resultat framkommer att dessa kvinnor är mer utsatta på grund av bland annat 

begränsade kunskaper när det gäller språk och det svenska samhället. Vilket bland annat 

Knuosson (2014) också påstår. På grund av kvinnornas bristande kunskaper anser vi att det är 

en lätt grupp att “glömma” bort i samhället. Enligt intervjustudien har kvinnorna helt enkelt 

inte samma förutsättningar att bli upptäckta av de sex verksamheter som deltagit i studien och 

kvinnorna kan själva ha svårare att ta kontakten än vad andra våldsutsatta kvinnor har. 

 

Det som framgår ur studien är att det finns hjälp- och stödinsatser i norra Sverige för 

våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat. Att insatserna för dessa kvinnor inte skiljer sig 

åt jämfört med andra våldsutsatta kvinnor är något som tydligt framkommit i resultatet. Det är 

våldet som står i fokus för alla våldsutsatta kvinnor, detta innebär att de sex verksamheterna 

erbjuder samma hjälp- och stödinsatser till alla våldsutsatta kvinnor. Vidare har det i resultatet 

visat sig att stor del av arbetet styrs av individuella behov, vilket visar att 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i en parrelation kan kräva mer resurser. 
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Socialstyrelsen (2013) är noga med att poängtera att det inte betyder att utländska kvinnor är 

utsatta för mer våld än andra kvinnor generellt, men att det har större behov av hjälp och stöd 

på grund av att de ofta saknar socialt nätverk.  

 

Någonting som är intressant utifrån studiens resultat det är att majoriteten av verksamheterna 

beskriver arbetet med äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen på 

samma sätt som arbetet med andra våldsutsatta kvinnor generellt. Det vi ställer oss frågande 

till är varför det ser ut så här när studien och tidigare forskning tydligt visar att kvinnorna 

befinner sig i en särskilt utsatt grupp. Vi anser att anledningen till detta kan vara att dessa 

kvinnor tillhör en minoritets grupp i samhället och att de resurser som finns för dessa sex 

verksamheter i norra Sverige inte kan fokusera på en specifik grupp kvinnor. Att det är 

omöjligt att göra specifika lagar, riktlinjer och arbetsrutiner för alla olika minoritets grupper i 

samhället.  Det kan även bero på att den här problematiken inte är tillräckligt belyst. Dessa 

frågor är svåra att besvara, men det vi upplever är att resurser saknas för majoriteten av dessa 

sex verksamheter vilket kan påverka arbetet med alla våldsutsatta kvinnor och kanske särskilt 

den grupp som kräver mer resurser, det vill säga äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts 

för våld i parrelationen. 

 

Under arbetets gång har tidigare forskning och intervjupersonerna belyst problematiken kring 

kvinnornas begränsade sociala nätverk och att de sex verksamheterna i norra Sverige upplever 

att dessa kvinnor är en svår grupp att nå i samhället. På grund av det begränsade nätverket går 

kvinnorna miste om viktig information om vilka rättigheter kvinnorna har i Sverige. Därmed 

går dessa kvinnor även miste om viktigt kunskap om samhället. Enligt alla ideella 

verksamheter är det mannens ansvar att integrera kvinnan i det svenska samhället. Enligt 

ROKS (2010) kan mannen välja att inte ge ut information till kvinnan och på så sätt får 

mannen ett maktövertag. Det som studien har visat på är att SFI (svenska för invandrare) är en 

viktig källa för att få information om det svenska samhället. Dock finns det vissa män som 

väljer att inte informera kvinnorna om detta och därmed försvinner denna viktiga 

informationskälla. En av intervjupersonerna som arbetar på en ideell verksamhet ansåg att alla 

dessa kvinnor bör få samma välkomstbrev som asylsökande får när de anländer till Sverige, 

för att på så vis frånta mannen allt ansvar. Detta är någonting som vi anser är en bra lösning 

på problemet i norra Sverige för att bättre fånga upp dessa kvinnor.  

 

I studien har vi intervjuat både ideella och kommunala verksamheter i tre olika kommuner. 

Anledningen till detta var för att se om det skiljer sig i arbetet samt hur samarbetet fungerar. 

Det som intervjupersonerna nämner är att många kvinnor som äktenskapsinvandrat och utsätts 

för våld i parrelationen ofta vänder sig till de ideella verksamheterna i första hand. 

Kommunala verksamheterna uppger att det finns en rädsla från kvinnornas sida att söka hjälp 

hos myndigheter.  På grund av att många kvinnor förknippar det med någonting farligt, för att 

kvinnan har en annan bild av vad en myndighet är från sitt hemland. Kvinnan är rädd för att 

bli utvisad om hon söker hjälp hos en myndighet. Enligt ROKS, (2010) är det vanligt att 

många kvinnor som äktenskapsinvandrat har ett tillfälligt uppehållstillstånd, med en prövotid 

som kallas för “tvåårsregeln” ute på fälten. Majoriteten av de ideella verksamheterna betonar 

problematiken med tvåårsregeln. Intervjupersonerna menar att det är jättesvårt att få beviljat 
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uppehållstillstånd vid bruten relation trots att det i lagstiftningen står att om kvinnan eller 

barnet utsätts för våld ska de ändå få möjlighet att stanna kvar i landet. Utifrån det 

intervjupersonerna från de sex olika verksamheterna har uppgett samt vad den tidigare 

forskningen visar upplever vi att dessa kvinnor även befinner sig i en rättsligt osäker situation 

vilket påverkar att kvinnorna inte vågar söka hjälp.   

 

Samtliga intervjupersoner upplever att de har den kunskap som krävas för att hjälpa 

våldsutsatta. Dock anser majoriteten av intervjupersonerna att det saknas resurser för att 

kunna fånga upp alla som behöver hjälp. Vi anser att personalen som deltagit i denna studie 

gör sitt yttersta utifrån deras förutsättningar för att hjälpa äktenskapsinvandrade kvinnor som 

utsätts för våld i parrelationen. 

 

Slutligen vill vi diskutera studiens förtjänster och begränsningar. Som vi tidigare nämnt i 

metoden har tidigare forskning på området varit begränsat. När vi jämför intervjupersonernas 

resonemang med tidigare forskning stämmer det mycket väl överens med varandra. Vår tanke 

är att det kan bero på att intervjupersonerna tagit del av samma material som vi. Vilket kan 

vara en fördel för att resultatet blir mer tillförlitligt, men det kan även bidra till att resultatet 

blir mer begränsat då det i dag finns för lite forskning kring ämnet. Utifrån att denna studie 

endast är baserad på sex stycken intervjuer är det svårt för oss att dra slutsatser som kan gälla 

för alla kommuner i hela Sverige. För att kunna dra en sådan slutsats krävs en mer omfattande 

undersökning på området. Vilket vi hoppas på i framtiden. Vi hoppas att ämnet blir mer belyst 

och att forskning på området ökar. Förlag på fortsatt forskning på området kan vara att 

undersöka och analysera hur de äktenskapsinvandrade kvinnorna som utsätts för våld 

upplever den hjälp och stöd som det svenska samhället erbjuder samt eventuella förändringar 

som samhället kan göra för att förbättra insatserna som erbjuds. 

 

I denna studie har vi valt att inte tillämpa någon teori. Under arbetets gång diskuterade vi 

dock många gånger om det hade varit relevant för oss att använda oss av någon teori. Till en 

början prövade vi att tillämpa teorier så som patriarkala teorier och empowermentteorin. 

Dessa uteslöt vi dock snabbt då vi insåg att de inte var relevanta för vår studie. Vi fann det 

svårt att hitta teorier då vi anser att vår studie bygger på att kartlägga hur arbetet ser ut för 

våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige. Istället har vi analyserat empirin 

med hjälp av tidigare forskning då vi anser det mer relevant för studien och att en teori hade 

varit mer hämmande för oss i vår analys. Vi är medvetna om att valet att inte tillämpa någon 

teori kan bidrar till mindre stöd för vårt resultat och därmed kan det resultera i att studien inte 

upplevs lika vetenskaplig. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Manifest nivå     Latent nivå 
 

 

   

Meningsbärandenheter: Kodord: Kategorier: 
 

Tema 

”jag kan inte säga att vi 

har några särskilda 

rutiner för just den 

gruppen utan dom kan ju 

vara mer krävande som 

målgrupp /.../ vi måste ju 

anlita tolk många gånger 

och det försvårar ju 

liksom förhållandena /…/ 

och så blir det ju mycket 

rådgivning kring alltså 

lagar och regler och 

förordningar.”  

… 

… 

… 

… 

… 

 

Utsatt grupp 

Resurskrävande 

Hotbild 

Dokumentationsskyldighet 

Saknad av 

uppehållstillstånd 

Viktiga samarbeten 

Ej skillnad på 

äktenskapsinvandrade 

kvinnor 

 

Särskilt utsatt grupp 

 

Arbetsrutiner och 

insatser 

 

Lagar och riktlinjer 

 

Hur de ideella och 

kommunala 

verksamheterna når 

våldsutsatta kvinnor 

 

Samarbeten/Samverkan 

 

Mörkertal 

 

Tillräckligt med 

resurser och kunskap? 

 

 

 

Våldsproblematik 

och individuella 

behov i fokus 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Lise Bergström Öhlén och Elin Lindahl och är socionomstudenter som nu läser 

termin sex på Umeå Universitet. Vi har nu kommit till ett stadium där vi ska skriva en 

kandidatuppsats på 15 hp. Vår studie kommer att handla om kvinnor som äktenskapsinvandrat 

till Sverige och utsätts för våld i parrelationen. Tidigare forskning visar att det är ett relativt 

outforskat ämne och att samhällets ansvar för dessa kvinnor är otydliga och eftersatta. 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur man inom tre ideella 

verksamheter och tre kommunala verksamheter i norra Sverige arbetar för att hjälpa 

äktenskapsinvandrade kvinnor som utsätts för våld i parrelationen. 

Den intervju vi kommer att genomföra är helt frivillig och du har all möjlighet att avbryta när 

som helst om du vill det. Uppgifterna kommer enbart att användas till denna undersökning 

och de kommer behandlas helt konfidentiellt, du kommer därmed förbli helt anonym. När 

intervjun är klar och vi har sammanställt allt i ett dokument kommer du att få möjlighet att ta 

del av informationen innan vi använder oss av uppgifterna. 

Nedan följer en intervjuguide som vi kommer att gå igenom under intervjutillfället. 

Om du har några frågor gällande studien kan du kontakta någon av oss:  

Mail:liah0041@student.umu.se eller elli0108@student.umu.se  

Eller vår handledare:  

Tommy Andersson, universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete, Umeå Universitet, 

mail: mail:Tommy.Andersson@socw.umu.se tel: 070 399 50 05 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsingar 

Lise Bergström Öhlén & Elin Lindahl 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:liah0041@student.umu.se
mailto:elli0108@student.umu.se
mailto:Tommy.Andersson@socw.umu.se
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide - Ideell 

 

Bakgrundsfakta om intervjuperson 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur många är ni som jobbar här? 

 Vilka yrkeskategorier finns det här? 

 

Ideell verksamhet 

 Vad tänker du på när du hör ordet äktenskapsinvandring? 

 Varför tror du att vissa kvinnor som äktenskapsinvandrat utsätts för våld? 

 Hur skulle du vilja beskriva er verksamhet i allmänhet?  

 Vad har ni för skriftliga riktlinjer och utarbetade arbetsrutiner när det kommer till 

arbetet med våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige?  

 Hur ser lagstiftningen ut? vilka lagar är aktuella för er verksamhet när det kommer till 

våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige?  

 Hur många våldsutsatta kvinnor besöker er kvinnojour per år? Hur stor andel är 

svenskfödda och hur stor andel är utlandsfödda? 

 Hur många kvinnor som äktenskapsinvandrat kommer ni i kontakt med varje år? Har 

antalet ökat eller minskat de senaste åren? 

 Hur kommer ni i kontakt med dessa kvinnor?  

 Finns det äktenskapsinvandrande kvinnor som utsätts för våld men som inte tar 

kontakt med er? Vad kan det bero på? 

 Hur ofta hanterar ni själva ärendet och hur ofta hänvisar ni till socialtjänst eller andra 

verksamheter? Vad är det som avgör det? 

 

Arbetsrutiner 

 Hur ser arbetet ut när ni kommer i kontakt med kvinnor som äktenskapsinvandrat till 

Sverige? 

 Finns det någon skillnad mellan hur arbetet ser ut om ni möter en kvinna som 

äktenskapsinvandrat och som utsätts för våld jämfört med andra våldsutsatta kvinnor?  

 Vilka svårigheter innebär det för jouren att hjälpa en kvinna om hon skulle sakna 

uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd? 

 Dokumentation, hur jobbar ni med den administrativa delen? Fördelar/nackdelar? 

 Gör verksamheten något för att lämna ut information om att ni finns speciellt till dessa 

kvinnor? 

 Hur fungerar det när kvinnorna har barn? Barn med svensk man eller barn från sitt 

hemland?  

 Anser du att er verksamhet har tillräckligt med resurser och kunskap för att hjälpa 

dessa kvinnor? 

 Finns det någonting som ni önskar skulle fungera annorlunda än vad det gör idag i 

arbetet med dessa kvinnor. 

 

Insatser 

 Vilka insatser kan er verksamhet bistå med för att hjälpa dessa kvinnor? 

 Vet ni om kvinnorna får någon information från samhället om rättigheter när de 

anländer till Sverige?  



41 
 

 Vilka andra verksamheter samarbetar ni med när det kommer till arbetet med dessa 

kvinnor? Hur fungerar det samarbetet? 

 

Intervjuguide - Kommunal 

 

Bakgrundsfakta om personal 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur många är ni som jobbar här? 

 Vilka yrkeskategorier har ni här? 

 

Kommunal verksamhet 

 Vad tänker du på när du hör ordet äktenskapsinvandring? 

 Varför tror du att vissa kvinnor som äktenskapsinvandrat utsätts för våld? 

 Hur skulle du vilja beskriva er verksamhet när det kommer till arbete med våldsutsatta 

kvinnor? 

 Vad har ni för skriftliga riktlinjer och utarbetade arbetsrutiner när det kommer till 

arbetet med våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige?  

 Hur ser lagstiftningen ut? Vilka lagar är aktuella för er verksamhet när det kommer till 

våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat till Sverige? 

 Hur många våldsutsatta kvinnor som äktenskapsinvandrat kommer ni i kontakt med 

varje år? Har antalet ökat eller minskat de senaste åren? 

 Hur kommer ni i kontakt med dessa kvinnor?  

 Hur ofta hanterar ni själva ärendet och hur ofta hänvisar ni till andra verksamheter? 

Vad är det som avgör det? 

 Anser du att ni har tillräckligt med resurser och kunskap för att hjälpa dessa kvinnor? 

 Finns det äktenskapsinvandrande kvinnor som utsätts för våld men som inte tar 

kontakt med er? Vad kan det bero på? 

 

Arbetsrutiner 

 Hur ser arbetet ut när ni kommer i kontakt med dessa kvinnor? 

 Finns det någon skillnad mellan hur arbetet ser ut om ni möter en kvinna som 

äktenskapsinvandrat och som utsätts för våld jämfört med andra våldsutsatta kvinnor?  

 Vilka svårigheter innebär det att hjälpa en kvinna ifall hon skulle sakna 

uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd? 

 Hur fungerar det när kvinnorna har barn? Barn med svensk man eller barn från sitt 

hemland? 

 Gör er verksamhet något för att lämna ut information om att ni finns speciellt till dessa 

kvinnor? 

 Finns det någonting som ni önskar skulle fungera annorlunda än vad det gör idag i 

arbetet med dessa kvinnor. 

 

Insatser 

 Vilka insatser kan er verksamhet bistå med för att hjälpa dessa kvinnor? 

 Vilken är kvinnornas första kontakt när de kommer till Sverige? Får kvinnorna 

information om rättigheter när de anländer till Sverige?  

 Vilka andra verksamheter samarbetar ni med när det kommer till arbetet med dessa 

kvinnor? Hur fungerar det samarbetet? 


