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Sammanfattning  

 

I Sverige har personer som saknar tillstånd att vistas i landet, så kallade papperslösa, 

sedan den 1 juli 2013 laglig rätt till både skolgång och viss sjukvård. Men att som 

papperslös få tillgång till skydd undan våld förefaller däremot svårt. Detta slår särskilt 

hårt mot papperslösa kvinnor, som till följd av sitt kön, juridiska status och som 

invandrare löper särskilt hög risk att utsättas för olika former av våldsbrott. 

 Syftet med den här studien är därför att undersöka huruvida Svenska staten både 

utifrån internationella åtaganden och nationell lagstiftning kan anses ålagd att även 

tillhandahålla skydd för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Parallellt ämnar studien 

undersöka lagens tillämpning och hur kvinnornas möjlighet till skydd ser ut i 

praktiken. En geografisk avgränsning har gjorts till Stockholm, Göteborg och Malmö 

samt till att främst studera möjlighet att tillgå skyddat boende.  

 Studien antar ett genusrättsvetenskapligt perspektiv och undersökningens 

genomförande omfattar en rättsutredning, litteraturöversikt samt åtskilliga intervjuer 

med bland annat anställda på kvinnojourer och socialkontor. 

 Vad som framkommit är att det rimligen kan hävdas att det föreligger ett ansvar 

för Svenska staten och landets kommuner att även skydda våldsutsatta papperslösa 

kvinnor. Detta genom att stödja sig på landets internationella åtaganden men också 

nationella jämställdspolitiska mål samt socialtjänstlagen med socialstyrelsens 

tillhörande riktlinjer.  

 Samtidigt visar studien hur hanteringen av fall med våldsutsatta papperslösa 

kvinnor både skiljer sig mellan och inom kommuner och att ideella kvinnojourer till 

följd av saknad statlig finansiering har svårt att placera papperslösa på sina skyddade 

boenden. Kvinnojourernas osäkra finansiering leder också till att fler jourer endast tar 

emot ”säkra” placeringar, förmedlade och finansierade av kommunens socialtjänst. 

Detta innebär att våldsutsatta papperslösa kvinnor får det än svårare att tillgå skydd då 

de av rädsla för utvisning undviker kontakt med myndigheter. 

 

 

Nyckelord: papperslösa kvinnor, våld, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, 

socialtjänsten, skyddat boende, kvinnojourer, genusrättsvetenskap, jämställdhet. 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställning 3 

1.2 Avgränsning 4 

 

2. Teoribakgrund 7 

2.1 Genusrättsvetenskap 7 

 

3. Metod 10 

3.1 Att uttolka gällande rätt 10 

3.2 Intervjuer  13 

3.3 Litteraturöversikt 15 

3.4 Forskningsetiska överväganden 16 

 

4. Tidigare forskning 19 

4.1 Sverige 19 

4.2 Utblick  23 

 

5. Bakgrund 26 

5.1 Definition – Vem är papperslös?  26 

5.2 Särskild utsatthet – migration, kön och juridisk status 28 

5.3 Våldsutsatta papperslösa kvinnors existens och exkludering 29 

 

6. Resultatdel 1 34 

6.1 Ett lagstadgat ansvar? 34 

6.2 Staters folkrättsliga skyldighet 34 

6.3 FN - Frihet från våld är en mänsklig rättighet 36 

6.4. Europarådet 39 

6.5 Europeiska unionen 41 

6.6 Våldsutsatta kvinnor och svensk lagstiftning 42 

 6.6.1 Socialtjänsten och dess lagstadgade ansvar 42 

 6.6.2 Socialtjänsten, även till för papperslösa? 46 



 6.6.3 Tidigare underrättelseskyldighet och befintlig uppgiftsskyldighet 48 

 

7. Resultatdel 2  50 

7.1 En geografisk överblick  50 

7.2 Göteborg 50 

 7.2.1 Beslutsgrunder 50 

 7.2.2 Effekter 52 

7.3 Malmö 56 

 7.3.1 Beslutsgrunder 56 

 7.3.2 Effekter 57 

7.4 Stockholm 58 

 7.4.1 Beslutsgrunder 58 

 7.4.2 Effekter 64 

7.5 Men hur förhåller det sig? 64 

 7.5.1 Skyddade boenden – Regi och finansiering 65 

 7.5.2 Komplexa fall 67 

 7.5.3 Plats- och bostadsbrist 67 

 7.5.4 Socialtjänstens agerande 69 

 

8. Slutsatser  75 

 

Referenser 81 

 

Bilagor 86 

 

!



! 1 

1. Inledning 

Sverige kallas ibland för världens mest jämställda land som värnar, beskyddar och 

försvarar kvinnors mänskliga rättigheter. Men på intet vis är Sverige förskonat från 

vad som beskrivs som ett av de mest akuta hindren för att uppnå jämställdhet, 

nämligen mäns våld mot kvinnor.1 I Sverige har många av de rättsliga reformer och 

politiska åtgärder som vidtagits för att stävja mäns våld mot kvinnor gjorts med 

hänvisning till Sveriges internationella åtaganden och att mäns våld mot kvinnor är en 

fråga om kvinnors mänskliga rättigheter.2 FN:s starkaste dokument för att säkra 

kvinnors rättigheter är Konventionen från 1979 om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor,3 vilken i Sverige trädde i kraft 1981. I linje med folkrätten 

står den svenska staten och dess regering som ytterst ansvarig för att ratificerade 

konventioner om mänskliga rättigheter respekteras och implementeras inom landets 

jurisdiktion. Som statens förlängda arm förväntas därför samtliga statliga 

myndigheter, kommuner och landsting samt den offentliga sektorn i övrigt att 

införliva och uppfyllda slutna fördrag.4  

 I Sverige är socialtjänsten den myndighet som i respektive kommun har det 

praktiska ansvaret för att enskilda personer inom kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL) såsom omsorg, vård, service, ekonomisk hjälp 

och/eller annat bistånd. För våldsutsatta kvinnor kan ansvaret, vilket regleras genom 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), i praktiken innebära insatser i form av rådgivning, 

stödsamtal, ekonomiskt bistånd och/eller skyddat boende.5 Men huruvida och i vilken 

utsträckning detta ansvar även ska förstås omfatta de människor som lever i landet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
"Gunnarsson, Å, Svennson, E, Genusrättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s. 64-6."

#
"Se däribland: prop. 1997/98:55, Kvinnofrid, Sid. 24; prop. 2002/03:70, Ytterligare åtgärder för att 

motverka våld i nära relationer, Sid. 31-33; Regeringens skrivelse 2011/12:3, Sid. 23; Kommitté-
direktiv (2012-04-26) En nationell samordnare mot våld i nära relationer, Dir. 2012:38, Sid. 2."
$
"Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW (1979)."

%
"Abiri, E, Brodin, A och Johansson, P, Mänskliga rättigheter...?  ”Jag vet att dom !nns och jag tror 

att Sverige är bra på dom” – En handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå, Göteborg: Fritzes, 

2008, s. 53.!

&
"Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Kunskapsbanken, Socialtjänstens insatser, Tillgänglig 

2014-05-20: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Praktik+och+metod/Kommunernas_kvinnof

ridsarbete_-_Kunskapsbankens_amnesguide/Socialtjanstens_insatser_amnesguide/!
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utan tillstånd, de så kallade papperslösa6 föreligger oklart. Samtidigt som det 

lagstadgade ansvaret för att både skydda kvinnor mot könsrelaterat våld samt aktivt 

motverka våld av sådan art är långtgående, verkar det som att faktiska insatser inte 

kan nyttjas av alla kvinnor utan förblir villkorade. Flera kvinnojourer och andra 

idéburna verksamheter vittnar idag om hur papperslösa kvinnor har mycket svårt att 

tillgå skydd undan våld till följd att det för dem saknas möjlighet till statlig 

finansiering. 

 Efter att anställda vid Svenska Röda Korsets verksamhet Mötesplats för 

papperslösa själva erfarit problem med att förmedla skyddat boende till en våldsutsatt 

papperslös kvinna efterfrågades en kartläggning över kvinnornas faktiska möjlighet 

att tillgå skydd. Under hösten 2013 kom jag på uppdrag av Charlotta Arwidson, 

projektledare för Mötesplats för papperslösa, att inom ramen för ett praktikuppdrag 

genomföra en sådan kartläggning.7 

 Förutom att undersökningen kunde bekräfta våldsutsatta papperslösa kvinnors 

bristande skyddsmöjligheter framkom även att de granskade kommunerna - Malmö, 

Göteborg och Stockholm - kommit att behandla frågan om kvinnornas rätt och 

tillgång till detta skydd på ett skiljaktigt sätt. I Göteborgs Stad finns det sedan 2011 ett 

beslut i kommunfullmäktige om att det faktiskt åligger kommunen att även ge 

papperslösa kvinnor stöd och skydd undan våld och att ideella kvinnojourer därför ska 

kunna få medel från kommunen och dess socialtjänst för ett mottagande av kvinnorna. 

Beslutet grundade sig främst på de internationella åtaganden som Sverige och vidare 

även Göteborgs Stad förstods ha gentemot alla våldsutsatta kvinnor. Även lokala 

politiker i Malmö Stad tog senare samma år initiativ för att få fram bättre skydd för 

våldsutsatta papperslösa kvinnor. I 2012 års budget anslog kommunfullmäktige 

75 000 kronor för att utveckla skydd och stöd för våldsutsatta papperslösa kvinnor 

och barn. Till skillnad från beslutet i Göteborg grundades det i Malmö på kommunens 

ansvar utifrån socialtjänstlagen och tillhörande riktlinjer från socialstyrelsen.  

 I Stockholm Stad har kommunfullmäktige hittills inte fattat något beslut för att 

specifikt öka skyddsmöjligheten för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Däremot har 

flera motioner inkommit som yrkar på olika åtgärder för att kvinnorna på ett bättre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
"För utförlig definition se kap 5.1 Definition – Vem är papperslös?"

(
"Resulterade i rapporten Kartläggning av våldsutsatta papperslösa kvinnors möjlighet till skyddat 

boende. Finns i författarens ägo. "
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sätt ska kunna erhålla stöd och skydd. Men mot bakgrund av att flera politiker och 

inblandade remissinstanser menat att detta behov redan är tillgodosett, med förmaning 

om att kvinnorna redan i dagsläget kan vända sig till socialtjänsten i akuta ärenden 

och få hjälp, har motionerna kommit att avstyrkas. 

 Sedan 1 juli 2013 har papperslösa i Sverige laglig rätt till både skolgång och 

viss sjukvård, men skydd i en hot- och våldssituation kan alltså både vara svårt att få 

och komma att avgöras beroende på var kvinnan geografiskt befinner sig. 

Konsekvenserna blir flera. Utöver det onödiga lidande som utsatta kvinnor och deras 

barn drabbas av, handlar denna fråga även om rättssäkerhet, jämställdhet, straffrihet 

och inte minst om mänskliga rättigheter. De våldsutsatta kvinnornas historier vittnar 

om ett mycket utsatt läge där rädslan för att söka hjälp eller att anmäla sin förövare är 

stor på grund av risken för utvisning ur landet. På grund av detta ser många 

papperslösa kvinnor sig tvingade till att stanna kvar i situationer där de riskerar att 

utsättas för dagligt våld. 

 Kommunernas skiljaktiga uppfattning om kvinnornas möjlighet och rätt att 

tillgå skydd samt deras olika agerande visar på behovet av ökad kunskap i frågan och 

indikerar på forskningsområdets relevans.  

 Med avstamp i det för kartläggningen framtagna materialet avser denna 

undersökning att följa upp, vidareutveckla och ytterligare synliggöra frågan om 

papperslösa kvinnors möjlighet till skydd undan våld. Däribland genom att syna och 

jämföra relevanta lagar med hur det i praktiken förhåller sig. För vilka juridiska 

skyldigheter har den svenska staten och socialtjänsten att även skydda våldsutsatta 

papperslösa kvinnor? Och hur ser det ut i praktiken för de papperslösa kvinnor som 

söker skydd undan våld? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att utröna huruvida svenska staten enligt internationella 

åtaganden och nationell lagstiftning kan anses ålagd att inom sin jurisdiktion även 

tillhandahålla skydd för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Vidare ämnar studien 

undersöka lagens tillämpning och hur skyddsmöjligheterna för dessa kvinnor ser ut i 

praktiken.  
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Avslutningsvis tolkas och värdera det resultat som studien påvisar utifrån ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv. Förutom att mer kunskap på området samlas är 

förhoppningen att denna studie ska kunna utgöra ett underlag för vidare 

påverkansarbete. 

 

De frågor som studien ämnar besvara är följande: 

 

• Är svenska staten genom internationella åtaganden skyldig att även 

tillhandahålla skydd undan våld för papperslösa kvinnor? 

 

• Hur ser socialtjänstens lagstadgade ansvar ut för våldsutsatta kvinnor i 

allmänhet och papperslösa kvinnor i synnerhet? 

 

• Hur ser våldsutsatta papperslösa kvinnors möjlighet till skydd ut i praktiken? 

 

 

1.2 Avgränsning 
 

Nedan presenteras och motiveras de avgränsningar som till följd av studiens valda 

fokusområde samt begränsade tidsram bedömts nödvändiga att göra. 

 Som ovan beskrivits avser denna studie undersöka och jämföra papperslösa 

kvinnors rättsliga och praktiska möjlighet till skydd undan våld. En avvägning har 

alltså gjorts att specifikt göra undersökningen med fokus på de papperslösa 

kvinnornas situation. Det betyder inte att papperslösa män inte utsätts för våld och att 

de rättsliga och praktiska skyddsmöjligheterna ser annorlunda ut för dem. Men till 

följd av patriarkala system och en tydlig maktobalans löper framför allt papperslösa 

kvinnor en högre risk att utnyttjas och/eller hamna i beroendeställning, vilket också 

medför att de i större utsträckning (såsom kvinnor generellt) drabbas av könsrelaterat 

våld och våld i nära relationer.8 För att bryta våld av sådan art kan mer omfattande 

skyddsinsatser komma att krävas och papperslösa kvinnor (såsom kvinnor generellt) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)
"NCK, Kunskapsbanken, Våld i nära relationer. Tillgänglig 2014-03-18: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_

relationer_amnesguide/, Se vidare kap 5.2 Särskild utsatthet – migration, kön och juridisk status."
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kan mot denna bakgrund tillskrivas ett större behov av att faktiskt tillgå sådana 

insatser. Att i synnerhet kvinnor drabbas av könsrelaterat våld avspeglas också på 

rättslig nivå, internationellt som nationellt, genom särskilt lagstadgat skydd9  

 Mitt val att i studien fokusera på papperslösa kvinnor motiveras således utifrån 

det faktum att kvinnor i högre utsträckning utsätts för könsrelaterat våld vilket 

motiverat ett lagstadgat skydd som kan anses explicit starkare och riktat för att skydda 

våldsutsatta kvinnor. Detta betyder emellertid inte att studien enbart kan ses som 

relevant för papperslösa kvinnor, utan tvärtom kan flera delar i resultatredovisningen 

även förstås beröra papperslösa mer generellt. 

 För studien har det inte funnits utrymme att på ett tillfredsställande sätt 

inkludera ett barnperspektiv. Men angeläget är att understryka det faktum att 

kvinnornas praktiska tillgång till skydd många gånger också är en fråga om de 

anknytande barnens möjlighet att få hjälp och stöd efter att ha bevittnat våld eller 

själva blivit utsatta för det. 

 Angående frågan om hur papperslösa kvinnors tillgång till skydd ser ut i 

praktiken har en avgränsning gjorts till att främst undersöka möjligheten att få skyddat 

boende. Mot bakgrund av våldsutsatta papperslösa kvinnors utsatta läge, såsom 

bristande kontaktnät eller påtaglig beroendeställning, kan just tillgången till en plats 

på skyddat boende förstås som en avgörande skyddsinsats för att kvinnan ska ta sig ur 

en våldssituation.  

 För undersökningen av hur möjligheten till skydd förhåller sig i praktiken har 

även en geografisk avgränsning gjorts. Fokus ligger här på Malmö, Göteborg och 

Stockholm. Detta med anledning av att Malmö och Göteborg är de kommuner som 

idag kommit längst i arbetet med att säkra tillgången på skydd för våldsutsatta 

papperslösa kvinnor.10 Även om det är omöjligt att säga hur många papperslösa som 

finns i Sverige är det troligt att de flesta bor eller vistas i landets största städer. Vidare 

har papperslösa på dessa platser både större försörjningsmöjlighet och bättre chans att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
"Se däribland: Kvinnokonventionen (CEDAW) (1979); Kvinnofridslagen (1998); Förstärkt 

socialtjänstlag (2001:453). "

!+
"Lindgren, B, Barnard, P, & Namaani, S, Ge våldsutsatta papperslösa kvinnor skydd i Fria Tidningen, 

Opinion, , 2012-09-15. Tillgänglig 2013-09-25: http://www.fria.nu/artikel/94305"
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behålla viss anonymitet. Samtidigt är det även i storstadsregionerna som flest 

skyddade boenden finns.11  

 På grund av studiens begränsade tidsram har det inte heller funnits utrymme att 

inkludera olika socialkontor för att genomföra djupare intervjuer eller 

enkätundersökningar. Istället har tidigare forskning på området använts samt att 

riktade frågor om socialtjänsten ställts till de för studien medverkande informanterna. 

Som komplement har emellertid telefonintervjuer med mer informativt riktade frågor 

genomförts med både handläggare och enhetschefer på olika socialkontor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
"Socialstyrelsen, Kartläggning av skyddade boenden i Sverige, 2013, s. 7. 

"
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2. Teoribakgrund 
 

Som beskrivits kommer ett genusrättsvetenskapligt perspektiv att antas för att tolka 

och värdera det resultat som studien påvisar. Ett sådant perspektiv ger möjlighet att 

både ifrågasätta gällande rätt och det praktiska förfarandet då ett sådant perspektiv 

förstås kunna synliggöra annars dolda följder och förhållanden. I följande avsnitt 

kommer studiens genusrättsvetenskapliga ramverk att beskrivas. 

 

 

2. 1 Genusrättsvetenskap 

 

Genusrättsvetenskapen utgör en del av en samhälls- och kunskapskritisk 

rättsvetenskaplig tradition inom vilken rätten och dess disciplin sätts på prov. 

Forskningsperspektiv ställer krav på nyorientering då rättsvetenskapen, med sin 

utpräglade dogmatiska hållning, förstås oförmögen att ge svar på de 

problemställningar som genusrättsvetenskapen ställer. Med avstamp i 

genusvetenskaplig forskning studeras betydelsen av kön och sammankopplade 

maktförhållanden inom juridiken vilket utmanar det dominerande antagandet om 

rätten som något neutralt och objektivt.12 
 Under de drygt trettio år som forskningsfältet funnits har det både kommit att 

förändras och utvecklas. Enligt Gunnarsson och Svensson kan tre huvudinriktningar 

urskiljas: kvinnorätt, feministiskt perspektiv på rätten samt genus och rätt. Alla 

riktningarna, vilka tillhör samma tradition, förekommer fortfarande parallellt även om 

det över tid skett en förskjutning från den första mot den tredje. Då 

genusrättsvetenskap står som en sammanfattande beteckning av de tre ovan nämnda 

forskningstraditionerna, kommer de nedan att beskrivs i korthet. 13 

 I samband med att kvinnorörelsens mål om könsneutral lagstiftning med lika 

rättigheter för kvinnor och män hade uppnåtts formulerades kvinnorätten. 

Kvinnorätten utgår från kvinnors egna erfarenheter och perspektiv på rätten i syfte att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!#
"Gunnarsson, Svensson, 2009, s. 91, 113"

!$
"Ibid. s. 24, 30. "



! 8 

studera hur den manliga dominansen även avspeglade sig den könsneutralt utformade 

rättsordningen. Detta mot bakgrund av att den formellt könsneutrala strategin som 

utgångspunkt uppenbarligen inte leder till någon materiell (faktisk) neutralitet. Den 

formellt könsneutrala rätten räknar inte alltid in kvinnors och mäns olika livsvillkor 

eller förekommande värderingar om manligt och kvinnligt. Aspekter som till följd av 

lagformuleringar eller på grund av tolkning eller tillämpning av lagarna de facto kan 

ge utslag. Därför står kvinnorätten för att det kan krävas olik behandling för att i 

praktiken få lika reslutat och rätten används här aktivt för att uppnå jämställdhet. 14 

 De feministiska perspektiven15 riktar istället fokus mot hur rättsliga strukturer 

formas till följd av asymmetriska maktförhållanden mellan könen. Juridiska begrepp 

dekonstrueras och ett kritiskt förhållningssätt till rättsdogmatiska utgångspunkter är 

ständigt närvarande.16 Samtidigt är förväntningarna höga på att just rätten kan bidra 

till att förverkliga utsatta mål för jämställdhet vilket har påverkat att man inom 

forskningsfältet studerat hur olika strukturer begränsar de materiella möjligheterna för 

jämställdhet. Således breddas de feministiska perspektiven genom att inte enbart 

omfatta och problematisera frågeställningar angående kvinnors rättsliga ställning.17  

 För den tredje inriktningen, genus och rätt, är utgångspunkt densamma; kön har 

betydelse för rätten, men skiljer sig genom att inte behandla kön som en given social 

kategori utan som något föränderlig. Genusbegreppet, vilket illustrerar detta, använ-

das här för att studera hur sociala föreställningar om kön konstrueras och reproduceras 

i rätten och frågor om maktförhållanden blir här centrala. Att se rättssubjektet som 

könsneutral beskrivs blunda för det faktum att det manliga könet sedan länge varit det 

objektiva och universella i den rättsliga normbildningen, samtidigt som denna 

föreställning osynliggör relevansen av genus i den juridiska processen.18 

Gemensamt för de olika riktningarna är att kunskap inte är något objektivt, utan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!%
"Ibid. 24-27. "

!&
"Inom den svenska genusrättsvetenskapliga forskningen finns olika kritiska ingångar som 
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istället något som formas av människor. Människor som förstås befinna sig i skilda 

sammanhang där maktordningar som struktureras av kön, klass, etnicitet, religions-

tillhörighet eller sexuell läggning blir viktiga för hur kunskap faktiskt utformas.19 

 Ytterligare ett perspektiv värt att nämna är det intersektionella, som tillika genus 

och rätt kan hänföras till den postmoderna genusvetenskapen. Denna teori bygger på 

kritik av de feministiska perspektiv som fokuserar på kvinnor och män som två 

enhetliga grupper. Intersektionalitet tar istället fasta på hur olika typer av förtryck är 

relaterade till varandra i skilda kontexter. Utöver den hierarki som existerar mellan 

könen, förekommer en inbördes hierarki inom det manliga och kvinnliga som också 

kan generera en annan slags ordning mellan könen.20 I Sverige kan exempelvis en 

man med turkiskt ursprung underordnas en etnisk svensk man och en homosexuell 

kvinna från arbetarklassen kan underordnas en heterosexuell medelklasskvinna. Kön 

förstås alltså omfatta flera sociala positioner till följd av att hierarkier också bestäms 

av klass, ras/etnicitet, ålder, sexuell läggning etc. Det är i det komplexa och 

dynamiska samspelet mellan de sociala kategorierna som förstås skapa maktordningar 

i olika situationer och sammanhang. Poängen är dock inte att addera en variabel efter 

en annan, utan snarare analysera hur olika maktordningar konstruerar varandra, hur de 

kan försvaga och förstärka varandra, respektive komplettera och/eller konkurrera med 

varandra.21  

 Genusrättsvetenskapen ”företräder” och tar med den kunskap som utvecklas 

inom de tre riktningarna för att bli ett eget kunskapsområde inom rättsvetenskapen. 

Centralt för forskningsfältet är strävan att göra rätten och rättsvetenskapen mer 

jämställd. Enligt Gunnarsson och Svensson finns det idag ett motstånd inom både 

forskning och juridisk praktik att studera hur rätten praktiseras, för att därigenom 

fastställa vad rätten är. För att kunna spegla verkligheten och se vilken betydelse 

genus har för rättens utformning är det nödvändigt att ifrågasätta de slutna 

kunskapssystem som rätten och rättskällorna ger uttryck för.22 
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3. Metod 

 

Till följd av frågornas karaktär har valet fallit på att göra en metodologisk 

triangulering, vilket innebär att flera olika metoder har använts för genomförande av 

studien. Detta för att samla och söka så tillförlitliga svar och bred empiri som möjligt. 

 Vidare kommer undersökningen att delas upp i två resultatdelar, varpå den 

första delen behandlar studiens två inledande frågor beträffande rättens utformning. 

Här görs en rättsutredning vilket innebär att jag, i den mån det är möjligt, kommer att 

söka svaren i lagtext, konventionstext, förarbeten, doktrin samt rättsfall. 

 I den andra resultatdelen, vilken behandlar frågan om hur skyddsmöjligheterna 

för våldsutsatta papperslösa kvinnor ser ut i praktiken, används en kvalitativ metod 

där insamlandet av empiriskt material skett genom både intervjuer och 

litteraturöversikt. Nedan beskrivs de olika metodvalen och genomförandet av dem 

mer ingående.  

 

 

3.1 Att uttolka gällande rätt  

 

Som ett första steg för att kunna analysera hur gällande rätt är inrättad fordras att 

relevant rättsinformation tas fram, alltså lagtexter, lagförarbeten, praxis/rättsfall 

och/eller doktriner som berör frågeställningarna. Utgångspunkten är således att svaren 

söks i de allmänt accepterade rättskällorna i svensk rätt vilka följer ovan utskriven 

hierarki.23 Folkrätten har en särskild rättskällelära bestående av traktat, internationell 

sedvanerätt och generella rättsprinciper.24 

 Som Kleineman25 beskriver i enlighet med en traditionell rättsdogmatisk syn 

blir ”rekonstruktörens” uppgift att försöka tolka och bestämma gällande rätt, genom 

att förhålla sig till rättsystemet som ett normativt system. Här blir det, till skillnad från 
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en genusrättsvetenskaplig ansats, istället nödvändigt att bortse från vad rättssystemet 

eller en specifik rättsregel kan tänkas resultera i och enbart granska vad som de facto 

kan utläsas genom att granska de olika rättskällorna. Detta för att undvika att blanda 

samman analysen av hur rätten är inrättad med hur den tillämpas, eller med 

antaganden om hur den borde eller ska komma att utformas i framtiden. Detta betyder 

emellertid inte att omvärldsiakttagelser saknar relevans, utan tvärtom är sådana 

nödvändiga för att kunna tillföra eventuell konstruktiv kritik av själva rättsläget och 

vidare föreslå förändringar. Men Kleineman understryker att dessa omvärlds-

iakttagelser inte ska påverka rekonstruktionen av den norm som styr och bestämmer 

gällande rätt.26 För uppsatsen kommer en något ”mjukare” inställning antas, där 

faktorer såsom avsikten med de granskade lagarna beaktas.  

 I linje med Jarleborgs resonemang behöver inte själva metoden förstås eller 

utmålas som vetenskaplig, utan mer som ett redskap vilket kan generera en analys 

med vetenskapligt syfte.27 Metoden kan även förstås utgöra ett viktigt element i 

upprätthållandet av rättsäkerheten.28
!!

 Kortfattat är alltså avsikten, i ett första skede, varken att ifrågasätta rätten eller 

dess grundläggande principer, utan enbart att befästa den och därigenom söka svar 

huruvida det föreligger en lagstadgad skyldighet för svenska staten och landets 

kommuner att även tillhandahålla skydd undan våld för papperslösa kvinnor. 

Förfarandets ordning blir således att inledningsvis fastställa vilka lagtexter 

(konventioner inkluderat) som är tillämpliga i spörsmålet samtidigt som dess relevans 

och konkreta tillämpning förklaras genom att analysera de olika elementen inom 

rättskälleläran.29  

 Som Kleineman framhåller är det av vikt att varken förenkla analysen av vad 

som kan bestämmas som gällande rätt eller bortse från sådana fakta som inte pekar i 

”rätt riktning”.30 Inte sällan återfinns i studier inom mänskliga rättigheter en ibland 

alltför stor entusiasm inför rättsområdet och forskaren (kanske med ett uppfattat 
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samhällsansvar) kan komma att försumma sin neutralitet och alltjämt styra riktningen 

för resultatet. Därför är transparensen av framställningen av gällande rätt ytterst 

nödvändig och är det som kan ge läsaren besked om vad som möjligtvis saknas eller 

tolkats på ett tvivelaktigt sätt i rekonstruktionsförfarandet.31 

 Som skildrat är den valda metoden ett försök att i första hand hålla sig till en 

bunden argumentation, samtidigt som visst utrymme har getts för att tolka gällande 

rätt. Spörsmålet berör ett till synes outforskat område där otvetydiga lagtexter och 

prejudicerande domar lyser med sin frånvaro. Vilket kan leda till att man istället 

indirekt får försöka fastlägga rättsläget. Således kan den gällande rätten komma att 

framstå som vag, mångtydig eller kanske rent av motsägelsefull. Vidare är 

rättskällematerial, så som texter generellt, sällan entydiga. För att lösa ett svårt fall, en 

aldrig tidigare prövad fråga eller tyda vad som kan förefalla som oklara författningar 

eller abstrakta rättsregler, kan för vägledning olika tolkningsmetoder användas.32 För 

den här studien kombineras tre allmänt kända lagtolkningsmodeller: den objektiva, 

vilken utgår och studerar själva lagtexten och dess ordalydelse: den subjektiva, vilken 

utöver lagtexten tar andra rättskällor så som förarbeten för att utröna lagstiftarens 

avsikt med lagen som stöd för en lösning: den teleologiska tolkningsmetoden, vilken 

ser till själva ändamålet med lagstiftningen.33 Genom den teleologiska eller 

ändamålsorienterade tolkningen kan alltså, i schism med traditionell rättsdogmatism, 

omvärldsiakttagelser tas med i tolkningen av regeln till följd av att de ändamål som 

regeln ska förverkliga vägs in.  

 Då spörsmålet inte berör något straffrättsligt problem, vilket troligen skulle 

kräva en restriktiv tolkning i linje med principen om "inget straff utan lag", utan 

istället gäller en fråga om förmån för enskilda personer i förhållande till staten, har en 

extensiv tolkning valts för rekonstruktionen av gällande rätt.34 
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3.2 Intervjuer – Urval och förfarande 

 

Som tidigare nämnts bygger den här studien vidare på den kartläggning som under 

hösten 2013 genomfördes inom ramen för min praktik på uppdrag av Röda Korset. 

Således har de intervjuer som gjordes i samband med kartläggningen även använts 

som empiriskt underlag för den här studien. Därtill har kompletterande intervjuer 

genomförts med fem av de tidigare informanterna, detta för att fördjupa empirin men 

också för att säkerställa det befintliga materialets fortsatta aktualitet.  

 Sammanlagt har 13 intervjuer som genomfördes för kartläggningen kommit att 

användas som underlag för den här studien. Nio stycken av dem är med anställda på 

kvinnojourer,35 två stycken med personal från Röda Korsets vårdförmedling och två 

stycken med vardera representant från Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR). 

Samtliga informanter har varit personer som kommer i kontakt med eller på annat sätt 

har erfarenhet av studiegruppen, vilket, utöver det geografiska kravet, varit det 

kriterium som styrt urvalet av informanter.  

 Kontakten med informanterna har huvudsakligen etablerats genom nätverkande 

och vidare genom tips från intervjupersonerna själva. En av informanterna kom jag i 

kontakt med efter en slumpmässing rundringning till olika kvinnojourer i 

stockholmsområdet. Intervjuerna har främst skett genom personliga möten, men i de 

enstaka fall då detta inte varit möjligt har de gjorts per telefon. Några intervjuer har 

även kommit att kompletteras via mejl. För att tillföra riktning i intervjuerna men 

samtidigt även skapa !exibilitet har de haft en semistrukturerad karaktär. Detta 

betyder att en i förväg utformad intervjuguide36 i stora drag har följts, samtidigt som 

det getts utrymme för följdfrågor och möjlighet att följa upp svar som informanterna 

gett.37 Informanterna fick själva välja var intervjun skulle äga rum och i majoriteten 

av fallen kom de att genomföras på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. 

Varje intervjutillfälle varade mellan 45 och 70 minuter och genomfördes mellan 
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september och oktober 2013. Med anledning av en önskan att få informanterna att 

känna sig så bekväma som möjligt och kunna svara utförligt och obehindrat (i den 

mån som deras yrkesmässiga sekretess tillät) på frågorna, gjordes ett aktivt val att inte 

banda intervjuerna. Istället fördes mycket utförliga anteckningar på dator. Därtill har 

fem kompletterande intervjuer gjorts. Dessa ägde rum under april och maj 2014 och 

genomfördes via telefon. Till följd av att majoriteten av informanterna önskat att 

förbli anonyma38 har referenshanteringen ordnats efter det datum som intervjun 

genomfördes på. För att skilja de intervjuer (informanter) åt som skett på samma dag 

har en bokstavs- och siffermarkering gjorts efter datumet. På så sätt kan jag också 

smidigt navigera mig tillbaka i underlaget.  

 För den tidigare genomförda kartläggningen gjordes alltså inte några intervjuer 

med socialsekreterare eller andra relevanta personer inom myndighetens organisation. 

Istället användes tidigare forskning på området samt att riktade frågor om 

socialtjänsten ställdes till informanterna. Men för att i den här studien få en bredare 

empiri har ett antal kortare telefonintervjuer gjorts med handläggare och enhetschefer 

på socialjour och socialtjänst. Valet av att genomföra de senare intervjuerna via 

telefon motiveras mot bakgrund av en begränsad tidsram och till följd av saknad 

möjlighet att fysiskt besöka Malmö och Göteborg. För att själva genomförandet av 

intervjuerna skulle bli så likvärdigt som möjligt gjordes även intervjuerna i Stockholm 

via telefon. Valet av telefonintervjuer möjliggjorde även att inkludera fler informanter 

från myndigheten, vilket ansågs önskvärt. Sammanlagt intervjuades tre handläggare 

och sex enhetschefer. Även dessa intervjuer genomfördes mellan april och maj 2014. 

Urvalet togs fram genom att låta de kvinnojourer som kontaktades för kompletterande 

frågor namnge ett till två socialkontor som de själva varit i kontakt med i ärenden 

gällande papperslösa kvinnor. För att i möjligaste mån undvika ett snedvridet urval 

efterfrågades både socialtjänstkontor som hade gjort en placering/hjälpt till i akut 

ärende och socialkontor som nekat hjälp. Detta resulterade också i att jag fick fram 

den spridning jag hade hoppats på. Användningen av andra metoder och annat 

material (däribland kvantitativt) har dessutom möjliggjort att det kvalitativa 

underlaget kunnat jämföras och synas. Genom att dessutom presentera forskningen så 

transparent och öppet som möjligt ges också läsaren möjlighet att själv värdera både 

genomförandet, materialet och resultatet.  
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Vissa frågor bör man emellertid själv ställa till sitt material för att utvärdera 

tillförlitligheten. Som huruvida informanterna kan ha haft några särskilda avsikter när 

de valt att delta.39 Med tanke att samtliga informanter inte representerade sig själva 

utan intervjuades i egenskap av sin yrkesverksamhet får man sätta sin tilltro till att de 

inte har haft för avsikt att ljuga eller förvanska sina utsagor. Det faktum att jag först 

genomförde kartläggningen för Röda Korset och senare för denna studie gjorde en 

uppföljning av kartläggningen, bidrog till mer positivt gensvar och att de flesta 

tillfrågade ville medverka. Min uppfattning är också att jag i egenskap av 

”rödakorsare” och inte bara student kunnat skapa förtroliga relationer med 

informanterna. Något som också kan ha bidragit till att neutral och sanningsenlig 

information har lämnats.  

 

 

3.3 Litteraturöversikt  

 

Utöver att placera in studien i det rådande forskningsfältet och få en ökad sakkunskap 

på området har en litteraturöversikt gjorts som ett komplement till den empiri som 

kommit att samlas in genom intervjuer. Detta med syfte att granska huruvida de givna 

svar och det resultat som därigenom erhållits ur ett bredare perspektiv kan anses 

spegla hur det även mer generellt förhåller sig. Det handlar alltså inte om någon 

”kvalitetssäkring” av intervjumaterialet, som i sig självt ska anses som tillförlitligt, 

utan endast huruvida det kan användas för att dra slutsatser av mer allmängiltig 

karaktär.  

 För översikten har så aktuella källor som möjligt sökts för att de även ska kunna 

spegla hur det kan förhålla sig idag. Ingen avgränsning gjordes i valet mellan 

kvalitativt och kvantitativt material, men kvantitativt material har setts som 

fördelaktigt och som ett viktigt komplement till den kvalitativt inriktade delen av 

denna studie. 

 Ibland beskrivs det som riskabelt att välja en litteraturöversikt som metod, då 

urvalet kan bli selektivt och resultera i att framtaget material saknar relevans och kan 
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till och med anses otillräckligt.40 Ett sådant utfall kan tänkas spegla den för studien 

genomförda litteraturöversikten, men då till följd av att bedriven forskning som berör 

papperslösa är något begränsad. Samtidigt har detta möjliggjort att för studien gå 

igenom befintligt material på ett noggrant och systematiskt sätt. Mot bakgrund av det 

begränsade forskningsmaterialet har sökningar även gjorts bland material på en lägre 

vetenskaplig nivå.  

 Initialt gjordes en osystematisk sökning via Google Scholar för att få en översikt 

över vilket vetenskapligt baserat material som fanns inom området. De svenska 

sökorden som användes i olika kombinationer var papperslös, irreguljära migranter, 

kvinnor, våld, kvinnojourer, skyddat boende, mänskliga rättigheter, socialtjänsten. 

Sökorden på engelska var undocumented, irregular migrants, women, violence, 

shelter/protected housing, human rights, social services. Proceduren upprepades på 

Uppsalas samt Stockholms universitetsbiblioteks digitala kataloger. När träffarna till 

slut blev relativt lika, samma material återkom, ansågs sökningen vara mättad. 

Därefter gjordes en systematisk artikelsökning i några av de databaser som kommit 

upp via de olika sökningarna. Slutligen gjordes en genomgång av det utsorterade 

materialets källförteckningar. Vidare presenteras och diskuteras det insamlade 

materialet i kapitel 4. Tidigare forskning.  

 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden  

 

Mot bakgrund av studiens karaktär och det känsliga fält den behandlar har ett flertal 

forskningsetiska överväganden kommit att göras.41 Inledningsvis har en avvägning 

gjorts att inte direkt söka upp och intervjua några våldsutsatta papperslösa kvinnor. 

Ett sådant handlande hade kunnat medföra att kvinnorna utsattes för ytterligare 

situationer som för dem skulle kunna vara psykiskt mycket påfrestande. Istället 

gjordes ett val att intervjua anställda på kvinnojourer och andra idéburna 
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verksamheter vilka både har erfarenhet av våldsutsatta papperslösa kvinnors situation 

och (sannolikt) etablerat ett förtroende hos kvinnorna som möjliggjort ökad inblick i 

kvinnornas liv och situation. Samtidigt förstås dessa informanter ha gedigen kunskap 

om hur systemet med socialtjänst och skyddat boende fungerar i praktiken. 

 Till följd av att de ideella kvinnojourernas verksamhet bland annat utmärks av 

hur stödsökande kvinnor har möjlighet att garanteras anonymitet är frågan om 

konfidentialitet högst central inom den ideella jourrörelsen.42 För att varken äventyra 

de hjälpsökande kvinnornas situation eller kvinnojourernas och andra idéburna 

verksamheters arbete har informanterna kommit att förbli anonyma i framställningen. 

 En redogörelse av informanterna och deras arbetsplatser skulle också kunna ge 

negativa följder, exempelvis i form av hot från högerextrema krafter som vill 

motverka vad de förstår som "illegal" invandring eller så kallad sponsring av 

kriminell verksamhet.43 Förövare skulle också tänkas kunna utnyttja sådan 

information i försök att eftersöka den kvinna de haft en relation med genom att sålla 

bland jourerna och sikta in sig på det fåtal som tar emot papperslösa. 

 Vidare är vissa av de jourer som tar emot papperslösa idag mycket resurssvaga 

med hög belastning och vill därför inte ”annonsera” med sin verksamhet. Det kan 

också finnas en ovilja att gå ut med jourens inställning till ett mottagande av 

papperslösa mot bakgrund av att det kan finnas styrelsemedlemmar som misstycker 

över personalens agerande. Kommunala politiker som anser att kommunens bidrag till 

jourerna enbart ska gå till kommunens invånare, en kategori i vilken de väljer att 

exkludera papperslösa, skulle också kunna ifrågasätta vissa jourers agerande vid en 

öppen framställning av informanterna och deras arbetsplatser. 

 Informanter har frivilligt deltagit i studien och har i förväg blivit informerade 

om dess syfte och upplägg. Ett informationsmejl skickades ut till samtliga informanter 

innan det att tid för intervju bokades.44 På så sätt fick de en bild över kartläggningens 

(och senare uppsatsens) syfte, vem jag var, och kunde därefter på ett mer välgrundat 

sätt ta ställning huruvida det önskade medverka. Alla informanter fick även frågan om 

de önskade förbli anonyma i framställningen av materialet. Innan intervjuerna tog vid 
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påmindes även informanterna om sina egna krav på sekretess samtidigt som jag 

tydliggjorde att det som kom fram i intervjuerna skulle behandlas på ett konfidentiellt 

sätt. Informanterna erbjöds också möjlighet att få läsa igenom det insamlade 

materialet i syfte att syna känslig information. Samtliga informanter avstod denna 

möjlighet, efter löfte om att informationen skulle behandlas konfidentiellt.  

 Informanterna som medverkade i genomförandet av den kartläggning vilken 

denna studie bygger på informerades även om att underlaget potentiellt skulle komma 

att användas för utformningen av en masteruppsats. Vid färdigställandet av 

kartläggningen har de som medverkat erhållit var sitt exemplar av den rapport som 

undersökningen kom att resultera i. Informanterna kommer vid färdigställandet av 

denna studie även att få möjlighet att ta del av materialet. 
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4. Tidigare forskning 

 

4.1 Sverige 

 

Tidigare forskning vilken ur en svensk kontext behandlar frågan om våldsutsatta 

papperslösa kvinnors tillgång till skydd är ytterst begränsad. Hur det rättliga läget ser 

ut förefaller vidare outforskat. Psykologen Jenny Nordin uppmärksammade 

problematiken 2006 i tidskriften Bang45 och senare i den populärvetenskapligt skrivna 

antologin Omänskliga rättigheter.46 Nordin, som via Röda Korsets nätverk mött 

våldsutsatta papperslösa kvinnor, beskriver hur de befinner sig i en rättslös situation 

och är oförmögna (ofta av rädsla för att utvisas) att polisanmäla våldtäkter, sexuella 

trakasserier eller annat våld de utsatts för. Vidare understryker Nordin hur skydd för 

misshandlade kvinnor länge varit ett eftersatt område i Sverige, även för svenska 

medborgare, men att det för gömda kvinnor inte existerar något skydd alls till följd av 

kvinnojourernas begränsade ekonomi.47 

 I ämnet har två uppsatser skrivits, en på kandidat-48 och en på magisternivå.49 

Caroline Gindl Gyllström undersöker för sin magisteruppsats ideella kvinnojourers 

möjligheter och begränsningar att ge skydd till papperslösa kvinnor. Studien är 

specifikt inriktad på att utforska hur villkor i form av föreställningar, organisatoriska 

praktiker och normer påverkar ett mottagande samt hur kvinnojourernas möjlighet att 

erbjuda skydd till papperslösa förhåller sig i relation till andra våldsutsatta kvinnor. 

Empirin bygger på intervjuer genomförda med personal från fyra kvinnojourer med 

skyddat boende i tre olika städer samt en enkätundersökning skickad till samtliga av 

Roks medlemsjourer. Vad som bland annat framkommer i studien är hur den 
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offentliga finansieringen av kvinnojourerna utgör ett strukturellt villkor som 

begränsar kvinnojourernas handlingsutrymme att möjliggöra ett mottagande av 

papperslösa kvinnor. Gindl Gyllström beskriver hur begränsningen i den offentliga 

finansieringen delvis beror på dess inneboende norm kring svenskhet. Resultatet blir 

att många ideella kvinnojourers skydd blir förbehållet, trots att samtliga jourer utgår 

ifrån en feministisk grund med ett mål om att verka för alla kvinnors frigörelse.  

 En liknande studie har genomförts av Amanda Söderman och Frida Zandén i 

kandidatuppsatsen Rätten till ett liv fritt från våld. Om ideella kvinnojourers arbete 

med papperslösa kvinnor och undersökt hur kvinnojourer i Västra Götaland resonerar 

kring ett mottagande av papperslösa kvinnor samt hur det praktiska arbetet med att 

bemöta papperslösa kvinnor ser ut på jourerna. Även den studien bygger på intervjuer 

genomförda med anställda från sex stycken kvinnojourer. I centrum för studien står 

socialsekreterarnas föreställningar om våldsutsatta kvinnor utan permanent 

uppehållstillstånd (PUT) och den hjälp de kan få. En av slutsatserna för studien är att 

de ideella kvinnojourernas samarbete med socialtjänsten får som konsekvens att 

papperslösa kvinnor många gånger exkluderas från de skyddade boendena. 

Författarna framhåller dessutom att jourernas praktiska arbete med papperslösa 

kvinnor skiljer sig åt och i vilken utsträckning en kvinnojour aktivt arbetar med 

gruppen hänger samman med deras resonemang om att ta emot papperslösa eller inte. 

I sina avslutande reflektioner framhåller författarna att kvinnojoursrörelsen skulle 

kunna ha en liknande roll idag så som de haft genom historien och med fördel lyfta 

frågan om papperslösa kvinnors situation då deras organisering till stor del fortfarande 

är autonom i förhållande till staten. Författarna ifrågasätter också varför de ideella 

kvinnojourerna frekvent sätter regel- och lagmässiga intressen framför enskilda 

kvinnors behov.  

 Som nämnt gör ingen av dessa studier någon djupare analys över frågans 

rättsliga karaktär, utan utgår istället från ett människorättsperspektiv där svenska 

staten beskrivs som ansvarsutkrävande genom att ha ratificerat relevanta konventioner 

om mänskliga rättigheter. 

 Även om de två ovan presenterade studierna inte kan räknas nå upp till en högre 

vetenskaplig nivå pekar de på intressanta aspekter och slutsatser. Dessa kan 

tillsammans med ytterligare underlag med fördel användas för att belysa situationen 

för våldsutsatta papperslösa kvinnor. 

 2011 la Maja Sager fram sin avhandling Everyday Clandestinity: Experiences 
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on the Margins of Citizenship and Migration Policies, vilken utforskar relationen 

mellan den svenska staten och papperslösa i Sverige. Mer specifikt inriktade sig 

forskningsprojektet på hur kategorin papperslös definierades i lagstiftning och i 

policy, samt hur denna definition kom att forma och reproduceras i administration och 

i praktiken. Detta genom att applicera undersökningen på sjukvården. En del av 

forskningsprojektet handlade även om vad papperslöshet innebär för dem som är 

papperslösa.  

 Sedan forskningsstudien genomfördes har papperslösas rättsliga situation 

förändrats. Sedan den 1 juli 2013 har papperslösa vuxna rätt till vård som inte kan 

anstå och papperslösa barn har fått lagstadgad rätt till skolgång. Trots gjorda 

förändringar finns det flera relevanta och intressanta resonemang och slutsatser att 

hämta från avhandlingen som möjligen kan appliceras på andra områden än 

sjukvården. Sager pekar bland annat på hur myndigheter antagit en principiell 

hållning mot papperslösa och vidare konstaterat att papperslösa inte har rätt att 

befinna sig i Sverige och därför inte heller ska eller kan finnas i landet. Vidare 

framhålls hur detta resonemang bygger på antagandet om ett perfekt system där inga 

misstag görs och där enskilda individer ska underkasta sig lagen. Så även om lagen 

kan ses som dåligt anpassad till verkligheten och riskerar att medföra stort lidande. 

Sager poängterar också att även om papperslösas synlighet som invånare har kommit 

att bli bättre, innebär inte synligheten per automatik att det värnas mer om 

papperslösas rättigheter. För parallellt med ökade krav på rättigheter till välfärd 

beskriver Sager hur det finns en hårdnande ton som framställer bristen på rättigheter 

som något självklart och till och med som ett avskräckande verktyg för kontrollen av 

migration. 

 Ytterligare en avhandling med relevans är Grazyna Lenardts 

"Invandrarkvinnor" i vägskäl: deras handlingar och val i våldspräglade relationer 

från ett genuspsykologiskt perspektiv från 2008. Studien syftar till att få ökad kunskap 

om hjälpsökande invandrarkvinnor som levt i misshandelsförhållanden samt kunskap 

om vilket inflytande kvinnorna har för att förändra sin situation. Studien baseras 

delvis på en enkät, vilken ger beskrivande statistik över våldsutsatta invandrarkvinnor 

som bland annat sökt sig till brottsofferjourer, kvinnojourer, socialtjänst, mödravåden 

i invandrartäta områden och vid några av SFI:s studieförbund. För att följa upp 

enkäten vars svar samlades in 1996 kompletteras studien med nio djupintervjuer med 

utvalda respondenter vilka utstått misshandel från sina män. Trots att det kvantitativa 



! 22 

underlaget är betydligt äldre är min uppfattning att situationen sannolikt kan förstås 

som oförändrad, vilket studiens intervjubaserade underlag också styrker.  

 Resultatet visar att kvinnorna är i en mycket trängd situation mellan två starka 

krafter; mannens förtryck och vad som kan beskrivas som utstötningsmekanismer som 

mot invandrare återfinns i det svenska samhället. Vidare framkommer det hur 

åtskilliga problem som kvinnorna upplevde i egenskap av att vara invandrare i 

Sverige förstärkte effekterna av misshandeln, och gjorde det svårt för kvinnorna att 

förändra sin situation. I avhandlingen understryks att kvinnorna som deltog i 

forskningsprojektet inte kan utmålas som passiva offer. För tvärtom visade både 

enkätsvaren och djupintervjuerna på hur majoriteten av kvinnorna ständigt sökte 

alternativ för att faktiskt förändra situationen. 

 Att den här avhandlingen framstår som särskilt intressant för min egen studie är 

mot bakgrund av att hela 42 procent av de 139 kvinnorna som genomförde 

enkätundersökningen saknade permanent uppehållstillstånd och var sjunde kvinna 

hade fått ett utvisningsbeslut, varav en del gömde sig. 

 En majoritet av kvinnorna beskrev även männens hot om utvisning som ett 

effektivt maktmedel som fick dem att hålla sig kvar i förhållandet. I materialet fanns 

det även otaliga exempel på att mannen utnyttjade kvinnans marginaliserade ställning 

i Sverige och medvetet gav henne felaktig samhällsinformation. I enkätstudien 

uppgav nästan varannan kvinna dessutom att mannen även misshandlade hennes barn 

(även uppgifter om sexuella övergrepp förekom). Misshandel som kvinnorna utsattes 

för var ofta mycket grov, och sexuella övergrepp var vanliga. Enligt Lenardt har 

omgivningen en stor, om inte avgörande roll för en kvinnas val att lämna en 

våldförande man, anmäla misshandeln och för hennes tillfriskande. Det är inte 

ovanligt att våldsutsatta kvinnor stannar kvar i relationen, men då inte på grund av 

inlärd hjälplöshet utan för att de försök som gjorts för att undvika och/eller fly 

misshandeln har gett väldigt lite eller dålig respons från omgivningen.  

 Vidare pekar Lenardts avhandlingen på att de hjälp- och stödinsatser som de 

deltagande kvinnorna erhållit från svenska myndigheter varit bristfälliga. Kvinnorna 

kände därtill inget förtroende för myndigheternas möjligheter att hjälpa dem. Lenardts 

menar att okunnigheten inom polis och socialtjänst om misshandel som riktas mot 

kvinnor med invandrarbakgrund är stor, samt speglar ibland fördomsfulla attityder. På 

frågan om vilken hjälp kvinnorna behövde, yttrade majoriteten av kvinnorna att de 

önskade prata med någon om sin situation. De behövde därtill skydd mot mannen, 
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hjälp med lägenhet, ekonomiskt stöd, hjälp åt barnen samt juridiskt stöd för att få 

stanna i Sverige. 

 Under 2009 genomförde Carin Björngren Cuadra och Annika Staaf, forskare vid 

Malmö högskola, en kartläggning över socialtjänstens kontakter med papperslösa och 

hur den svenska välfärdsmodellen utmanas av papperslösas närvaro. Kartläggningen 

genomfördes bland annat mot bakgrund av att det saknades klarhet, både lag- och 

policymässigt, i hur gruppen papperslösa skulle bemötas. Resultatet sammanställdes 

och presenterades 2012 i rapporten Public Social Services’ encounters with irregular 

migrants in Sweden: amid values of social work and control of migration. Dock bör 

inte resultatet ses som statistiskt säkerställt då endast 140 av de 290 tillfrågade 

kommunerna besvarade hela eller delar av enkäten. Den låga svarsfrekvensen 

förklarar forskarna delvis kan ha berott på att svarstiden låg under semesterperioden.  

 Vad studien ändå bekräftar är att socialtjänsten de facto möter papperslösa, om 

än i varierande omfattning. Vidare kan undersökningen även bekräfta att kommunerna 

hanterar frågor som rör papperslösa på mycket olika sätt. Illustrerande är hur hela 91 

av de 140 kommuner som svarade uppgav att de saknade utarbetade riktlinjer för hur 

frågor rörande papperslösa skulle hanteras. Således har socialarbetarna ett mycket 

stort individuellt handlingsutrymme. Forskarna framhåller också hur kommunernas 

hantering av papperslösa framstår som diskriminerande och hur den därtill inte kan 

anses som rättssäker.  

 Av intresse för min egen studie är också hur det insamlade materialet visade på 

att 15 procent av de medverkande socialtjänsterna haft ärendetyper från papperslösa 

som just handlat om våld i nära relationer. 

 

 

4.2 Utblick  

 

En utblick utanför Sveriges gränser bekräftar återigen hur forskning om papperslösa 

kvinnors tillgång till skydd är begränsad. Samtidigt visar det påträffade materialet att 

problematiken återfinnas i flertalet länder. I juni 2012 släppte den icke-statliga 

organisationen PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented 

Migrants, rapporten Strategies to End Double Violence Against Undocumented 

Women - Protecting Rights and Ensuring Justice. Organisationen, vilken verkar för 
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att främja respekten för de mänskliga rättigheterna för papperslösa i Europa, har 

genom sin rapport tagit fram verktyg och råd avsedda att stödja de som arbetar och 

försvarar de rättigheter som på miniminivåer ges till kvinnor som utsätts i Europa. 

Samtidigt belyser rapporten de berörda kvinnornas situation och beskriver och 

exemplifierar den specifika utsatthet de möter, samt informerar om kvinnornas 

rättigheter och det begränsade stöd som de faktiskt finns att tillgå. Rapporten bygger 

på fältbesök gjorda mellan 2010 och 2011 i 12 olika europeiska länder (däribland 

Sverige). Med stöd av en semistrukturerad enkät intervjuades sammanlagt 122 icke-

statliga organisationer, 30 papperslösa kvinnor och 8 myndighetspersoner, såsom 

polis, parlamentariker och ombudsmän. Kortfattat visar rapporten hur en mycket 

utsatt grupp utsätts för några av de grövsta människorättskränkningarna samtidigt som 

det för dem föreligger särskilt svårt att få skydd eller upprättelse.  
 En annan relevant rapport är The Law Was Against Me” Migrant Women’s 

Access to Protection for Family Violence in Belgium från Human Rights Watch. 

Denna studie syftar till att undersöka tillgången till skydd för invandrade kvinnor, 

vilka utsatts för våld i nära relation. Det empiriska materialet består av fältintervjuer 

som genomfördes i nio olika städer i Belgien mellan juli 2011 och december 2011. 

Sammanlagt gjordes 44 djupintervjuer med invandrarkvinnor (däribland papperslösa) 

som hade utsatts för våld i hemmet samt 28 intervjuer med diverse tjänstemän, 

däribland politiker, åklagare, poliser etc. Även 40 intervjuer gjordes med bland annat 

advokater, akademiker, aktivister icke-statliga organisationer, experter på kvinnor 

eller migranters rättigheter, personal på skyddade boenden och socialarbetare. 

Resultatet visade på hur kvinnor som nyligen invandrat till Belgien för 

familjeåterförening eller äktenskap samt papperslösa invandrarkvinnor som utsatts för 

våld i nära relation mötte särskilda utmaningar för att tillgå skydd. De kvinnor som 

inte erhållit ett permanent uppehållstillstånd i landet riskerade vid en anmälan av 

våldet att bli arresterade och satta i förvar eller till och med utvisade. Något som 

undergräver förtroendet för polisen och avskräcker kvinnor från att anmäla våld i nära 

relationer. Undersökningen bekräftar hur vissa kvinnor som valde att lämna sina 

våldsamma män kom att bli papperslösa. Därefter kunde dess kvinnor på grund av en 

bristande utlänningslagstiftning inte använda sig av undantagsklausulerna för 

våldsutsatta i ansökan om uppehållstillstånd. De papperslösa kvinnorna hade 

dessutom särskilt svårt att tillgå skyddat boende. Med hänvisning till brist på statlig 

finansiering kom papperslösa kvinnor att nekas. Således äventyrades tydligt 
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kvinnornas säkerhet som blev tvungna att antingen återvända till den våldsförande 

mannen eller leva på gatan.  

 En utomeuropeisk studie har gjorts av Rupaleem Bhuyan, docent inom socialt 

arbete vid Torontos universitet har undersökt hur icke-statliga kvinnojourer i Kanada 

arbetar med kvinnor som har en osäker status i landet. Kvinnor som alltså saknar 

permanent uppehållstillstånd. Studien som presenteras i artikeln Negotiating 

Citizenship on the Frontlines: How the Devolution of Canadian Immigration Policy 

Shapes Service Delivery to Women Fleeing Abuse bygger empiriskt på deltagande 

observationer från olika föreningsmöten genomförda på Woman Abuse Council of 

Toronto samt på intervjuer genomförda med handläggare och högre uppsatt personal 

på skyddade boenden50 för våldsutsatta kvinnor. Därtill intervjuades även personer 

med kunskap om relationen mellan statliga finansiärer och icke-statlig verksamhet. 

 Bhuyan beskriver hur en allt mer restriktiv migrationspolitik medverkar till att 

fler människor som söker sig till landet får temporära uppehållstillstånd eller hamnar i 

papperslöshet och med det får begränsade sociala rättigheter. Studien visar hur 

hjälpen som kvinnorna kan få från de icke-statliga kvinnojourerna till stor del beror på 

organisatoriska resurser, anställdas egen kunskap men också självsäkerhet att navigera 

och stundtals utmana rådande migrationspolitik. Bhuyan understryker att även om 

bestämmelser om juridiskt medborgarskap förblir reglerat under statliga myndigheter, 

har anställda på de icke-statliga kvinnojourerna en viktig roll att spela i bestämmandet 

av vem som får tillgång till välfärdstjänster som är statligt finansierade. Genom att 

företräda kvinnor med en osäker status (däribland papperslösa) för tillgång till sina 

rättigheter, utmanar de icke-statliga verksamheterna olika myndigheter. Enhälligt 

förklarar de anställda på kvinnojourerna att de känner oro för kvinnornas situation och 

uttrycker en vilja att stödja kvinnorna som ofta till följd av immigrationssystemet 

hamnat i kläm. Men samtidigt som anställda på kvinnojourerna arbetar för att hjälpa 

dessa kvinnor visade studien på hur respekt inför lagar rörande "immigration 

enforcement practices" ofta bibehölls och att få anställda hade viljan att offentligt 

utmana statlig praxis. Detta med uppfattningen om att det skulle kunna medföra 

negativa konsekvenser i deras fortsatta arbete och anklagelser om att medverka till 

production of illegality som kan kopplas till det migrationspolitiska området i Kanada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5. Bakgrund 

 

5.1 Definition– Vem är papperslös 

 

Benämningen papperslös avser personer som bor och vistas i ett land utan någon form 

av uppehållstillstånd. Ordet kommer från franskans sans-papier och motsvarar 

engelskans ”undocumented migrants”. Det var i Frankrike på 1990-talet som man 

inom de papperslösas rörelse (sans-papiers) formulerade begreppet som en markering 

mot användningen av benämningen illegal.51 Termen papperslös brukat i den svenska 

kontexten har ifrågasatts då det inte överensstämmer med dess franska betydelse där 

papier motsvarar identitetshandlingar.52 Inom den akademiska sfären används 

företrädelsevis begreppet irreguljära migranter. Det talas även om gömda (flyktingar) 

vilket främst speglar personer som efter avslag på sin asylansökan gått under jorden. 

Förutom att begreppet gömda inte inkluderar hela gruppen, saknar det även viss 

relevans då många papperslösa (i den mån det är möjligt) lever öppet, arbetar och 

skickar sina barn till skolan.53 Mot bakgrund av att termen papperslös numera 

framstår som den mest etablerade, både inom media och opinionsbildning men också i 

statliga skrivelser,54 har den kommit att väljas för studien. 
 Papperslösa är varken en homogen eller beständig grupp. Människor kan gå in 

och ut ur papperslöshet och orsaken till varför man är eller blir det skiljer sig. Enligt 

Socialstyrelsen55 finns det ingen tillförlitlig statistik över antalet papperslösa personer 

i Sverige, men det finns uppskattningar som nämner mellan 10 000 och 50 000 
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personer. Svenska Röda Korset uppskattar att det handlar om cirka 35 000 

papperslösa människor som lever i Sverige.56 Inom gruppen papperslösa ryms flera 

kategorier. Det kan vara migranter som fått avslag på sin asylansökan, eller personer 

som av någon anledning aldrig har sökt asyl, så som människohandelsoffer. Barn till 

papperslösa hamnar också i ett papperslöst tillstånd, även de som föds här i Sverige då 

de inte folkbokförs.57 Papperslös blir också den vars tidsbegränsade 

uppehållstillstånd, exempelvis olika visum eller arbetstillstånd, gått ut och som väljer 

att stanna kvar i landet. Denna kategori brukar benämnas som ”Overstayers” och kan 

både innefatta EU/ESS-migranter och tredjelandsmigranter, det vill säga personer 

med medborgarskap i ett annat land än EU-land, EES-land eller Schweiz. 

 En annan underkategori (vilka riskerar att bli) papperslösa är de många kvinnor 

som kommit till Sverige på grund av anknytning till en man och där relationen brustit 

innan kvinnan kunnat ansöka om permanent uppehållstillstånd. En person som 

kommer till Sverige på anknytning och där anknytningen bedöms vara ”snabb”, det 

vill säga att paret inte bott stadigvarande tillsammans tidigare, får inledningsvis bara 

ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år. Efter två år kan den inreste parten ansöka om 

permanent uppehållstillstånd förutsatt att förhållandet fortfarande består. Det har 

uppmärksammats att många av de kvinnor som kommer på snabb anknytning far 

mycket illa då den så kallade tvåårsregeln utnyttjats för att främja en slags fruimport 

och att åtskilliga kvinnor inte kommit hit av fri vilja eller på falska premisser och 

utsätts för våld. Av olika skäl kan det för många av kvinnorna förefalla svårt eller till 

och med omöjligt att återvända till hemlandet, vilket kan leda till att de istället 

väljer/tvingas att antingen försöka stanna i den destruktiva relationen eller att på annat 

sätt hålla sig kvar i landet efter att relationen har upphört.58 
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5.2 Särskild utsatthet – Migration, kön och juridisk status 

 

Migration i sig bidrar till både ett ökat risktagande och en särskild riskutsatthet. 

Migranters resa, eller kanske snarare flykt, och hur man tagit sig över gränser är en 

faktor som direkt präglar de sammanhang migranter hamnar i. Vidare styrs 

migrationskontexten bland annat av socioekonomiska förhållanden, arbete, 

boendeform, hälsa och sociala sammanhang, men kanske framför allt av migrantens 

kön och juridiska status.59 

 I den tidigare nämnda rapporten60 från organisationen PICUM uppmärksammas 

den dubbla utsatthet som papperslösa kvinnor riskerar att möta. Patriarkala system 

och en tydlig maktobalans gör att just papperslösa kvinnor lätt kan utnyttjas och/eller 

hamna i beroendeställning, vilket gör att dessa kvinnor i större utsträckning löper 

högre risk att drabbas av olika former av våld.  

 En av de många utmaningar som papperslösa kvinnor kan möta är just våld på 

arbetsplatsen. I brist på legala försörjningsalternativ är papperslösa migranter 

generellt lätta att exploatera och för kvinnor betyder det en hög risk för att hamna i 

prostitution. På den svarta, okontrollerade arbetsmarknaden är lönen ofta låg, 

förmånerna få och rättigheterna obefintliga. I avsaknad av sociala skydds- och 

kontaktnät kan nästa månadslön vara avgörande för kvinnans situation och 

beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir därför ofta enormt. 

Papperslösa kvinnor som utnyttjas, kränks och utsätts för olika former av våld 

anmäler sällan förövarna av rädsla för att förlora inkomst eller riskera utvisning ur 

landet. Mot denna bakgrund ses (ur förövarnas ögon) kvinnorna som så kallade zero 

risk victims.61  

 I PICUM:s rapport framhålls också hur våldsutsatta papperslösa kvinnor över 

hela Europa avvisas från kvinnojourer, nekas psykologiskt stöd, och riskerar 

arrestering eller utvisning om de väljer att kontakta polisen till följd av sin juridiska 

status som papperslösa. Det verkar således handla om en form av utbrett strukturellt, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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eller kanske snarare "institutionaliserat" våld, som inte bara är diskriminerande, utan 

också bidragande till att godtyckligt främja en kultur av straffrihet i hela regionen. 

 Papperslösa kvinnors utsatthet har även uppmärksammats i Sverige. Kampanjen 

Ain't I a Woman,62 ett fristående initiativ taget 2010 av nätverket Ingen Människa är 

Illegal (IMÄI), har varit mycket drivande på området. Kampanjen syftar till att 

konkret kämpa för papperslösa kvinnors situation och rätt till skydd och kräver därför 

lika rättigheter för alla, oavsett människors juridiska status. I samband med att 

kampanjen initierades framhölls hur papperslösa som tog kontakt med kvinnojourer 

ofta fick nej samtidigt som socialtjänsten inte heller var benägen att ta emot 

kvinnorna. Om de utsatta kvinnorna bestämde sig för att bryta med våldet förelåg ofta 

gatan som enda alternativ. Ain’t I a Woman-kampanjen pekar även på den ohållbara 

och högst problematiska situation som våldsutsatta papperslösa kvinnor hamnar i då 

de riskerar utvisning om de väljer att kontakta rättsväsendet.  

 Även Lenardt betonar i sin avhandling63 den dubbla utsatthet som kvinnor möter 

i egenskap av att vara misshandlade och samtidigt invandrade. Dessa kvinnor förstås 

ha en svag förhandlingsposition både gentemot mannen och det svenska samhället. 

Lenardts enkätundersökning visade också på otaliga exempel över hur männen 

utnyttjade kvinnornas marginaliserade samhällsställning och medvetet felinformerade 

dem om förhållandena i Sverige. 

 

 

5.3 Våldsutsatta papperslösa kvinnors existens och 

exkludering 

 

Trots svårigheter med att fastställa antalet papperslösa i Sverige är de idag en erkänt 

existerande grupp som både medialt, inom forskningen och på politisk nivå blivit allt 

mer synliggjord. Andelen våldsutsatta papperslösa kvinnor är desto mer svårbestämd 

och till följd av omständigheter kopplade till svåra makt- och beroendeförhållanden 

och/eller bristande samhälls- och språkkunskaper samt den bristande tillgången av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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skydd, kan mörkertalet inom gruppen tänkas vara ännu högre i jämförelse med 

våldsutsatta kvinnor generellt.64 Vad som däremot kan fastslås är dessa kvinnors 

faktiska existens och behov av hjälp, vilket bör räcka för att på ett konsekvent sätt 

inkludera dem som social kategori i studier, kartläggningar och utredningar som 

förväntas påverka eller de facto vidkommer dem.! 
 Utöver att många ideella verksamheter kommit i kontakt med våldsutsatta 

papperslösa kvinnor kan även gruppens existens bekräftas genom den kartläggning 

som forskare vid Malmö Högskola gjort över socialtjänstens kontakt med 

papperslösa.65 Även om svarsfrekvensen var låg med sina 40 procent (140 av 350 

tillfrågade kommuner) kunde man genom insamlad data bekräfta att socialtjänsten 

idag möter papperslösa, om än i varierande omfattning.66
 Vanligast med ärenden från 

papperslösa var det i storstadsregionerna och studien bekräftade att 15 procent av 

fallen just handlade om våld i nära relationer.67  

 I samband med en Magisteruppsats (2012) i Genusvetenskap för Södertörns 

Högskola gjordes även en enkätundersökning bland Roks medlemsjourer för att ta 

reda på huruvida frågor rörande papperslösa aktualiserats bland dem. Genom 

enkätundersökningen framkom det att hälften av de svarande jourerna (23 av totalt 

46) hade haft minst en papperslös kvinna som sökt stöd på kvinnojouren under de 

senaste 12 månaderna.68
 

 Som ett kompletterande underlag för den kartläggning som genomfördes för 

Röda Korset och för att själva undersöka om medlemmarna efterfrågade mer kunskap 

om papperslösas rättigheter skickade även SKR ut en snabbenkät till sina medlemmar. 

Av de 28 som totalt hann svara bekräftade 8 att de under det senaste året haft kontakt 

med papperslösa som sökt hjälp.69 

 Våldsutsatta papperslösa kvinnors behov av hjälp bekräftas också av Anna 

Häger; avdelningschef på Kvinnofridsenhetens Akademiska sjukhus i Uppsala som 
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ansvarar för Kvinnofridslinjen.70 I ett samtal med Häger (2013-11-04) uppger hon att 

Kvinnofridslinjens telefonister kommunicerat att de tagit emot en del samtal från 

våldsutsatta papperslösa kvinnor. Detta är samtal från kvinnor som både kan ha varit 

en kortare eller längre tid i Sverige. En del av samtalen handlar om kvinnor som 

behöver råd och hjälp att ta sig ur prostitution.  

 I föregående kapitel beskrivs kvinnor som kommit till Sverige på grund av 

anknytning till en man som en underkategori av papperslösa, vilka löper risk att 

hamna i papperslöshet om anknytningsrelationen bryts och där ett återvändande för 

kvinnorna förstås vara ett uteslutet alternativ. Fall har uppmärksammats där kvinnorna 

far illa och på olika sätt utnyttjas av männen genom tvåårsregeln och det villkorade 

och tillfälliga uppehållstillstånd som regeln innebär. Under 2012 gjordes en statlig 

utredning71 med syfte att försöka kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar 

som just drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd 

på grund av snabb anknytning. Anmärkningsvärt är att utredningen ger en 

fingervisning om att det kan handla om så många som flera tusen 

”anknytningskvinnor” som varje år utsätts för våld och tvingas söka hjälp. Till det hör 

att även tusentals medföljande barn varje år drabbas. Vidare antas mörkertalet vara 

stort, bland annat till följd av att migrerande kvinnor med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd, eller de som kommit att bli papperslösa, har sämre tillgång till 

rättsliga lösningar för att bekämpa det våld som män utövar mot dem än andra 

våldsutsatta kvinnor.72
 

 Det rör sig alltså inte om enstaka fall av våldsutsatta papperslösa kvinnor. Men 

trots att man kan bekräfta våldsutsatta papperslösa kvinnors existens har det inte per 

automatik inneburit att de som en social kategori inkluderats i studier, kartläggningar 

och utredningar som vidkommer dem. Exempelvis gjorde Länsstyrelsen i Stockholms 

län 2012 en kartläggning73 i Stockholms län av socialtjänstens arbete mot våld i nära 

relationer med syfte att ta reda på vilken möjlighet stadsdelsnämnderna hade att 
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erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn kvalificerat skydd och stöd. Med andra ord, ett 

utmärkt tillfälle att även undersöka hur tillgången såg ut för papperslösa kvinnor och 

barn. Men papperslösa inkluderas inte i undersökningen. Kartläggningen, som till stor 

del bygger på en enkätundersökning riktad till socialsekreterare, utesluter helt 

papperslösa som studiegrupp och svarskategori. Vidare återfinns i enkätformuläret 

varken några frågor om kvinnor utsatta för människohandel eller 

”anknytningskvinnor”. Således osynliggörs våldsutsatta papperslösa kvinnor, vilket i 

praktiken betyder att Stockholms läns fortsatta arbete mot våld i nära relationer inte 

heller kan förväntas inkludera och gagna berörda.  

 Arbetet mot våld i nära relationer har blivit ett prioriterat område av regeringen, 

som i maj 2012 utsåg Carin Götblad till nationell samordnare på området. Detta med 

syfte att åstadkomma en kraftsamling för att motverka det våld som i synnerhet 

drabbar kvinnor. I uppdragets slutredovisning som ska presenteras den 1 juni 2014 

ska man bland annat ha övervägt hur skyddet för och stödet till brottsoffren kan 

utvecklas. I detta sammanhang ska det särskilt ha betänkts hur kvinnojourers och 

andra berörda ideella organisationers verksamhet kan förstärkas.74
 I ett mejl (2013-09-

09) till den nationella samordnaren och hennes arbetsgrupp ställde jag frågan 

huruvida utredningen inkluderade våldsutsatta papperslösa kvinnor genom att ta upp 

deras problematiska situation och bristande tillgång på skydd. Efter att Götblad själv 

tagit del av frågorna svarade utredningssekreteraren Yvonne Brandell att det:  

 
I utredningsuppdraget ingår att närmare studera särskilt utsatta grupper. Om 

papperslösa våldsutsatta kvinnor kommer att analyseras närmare i själva SOU:en är 

för tidigt att säga, men förslagen kommer att ha bäring på våldsutsatta i stort. 

Vid en uppföljning återupprepade jag min fråga och fick 2014-05-11 av Brandell 

svaret att: 

Vi kommer till viss del att uppmärksamma utländska kvinnor som kommit till Sverige 

för ett förhållande med svensk man som en särskilt utsatt grupp, men de flesta av 

dessa kvinnor har ju papper på att de har rätt att vistas i Sverige. I övrigt kommer vi 

inte att inkludera våldsutsatta papperslösa kvinnor närmare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Att förslagen skulle få bäring för våldsutsatta i stort och så även för papperslösa 

kvinnor utan att i utredningen ha inkluderat den särskilda problematik som just de 

möter är högst tveksamt.  
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6. Resultatdel 1 

6.1 Ett lagstadgat ansvar? 

De rättsliga reformer och politiska åtgärder som i Sverige vidtagits för att stävja mäns 

våld mot kvinnor har ofta gjorts med hänvisning till Sveriges internationella 

åtaganden och till att mäns våld mot kvinnor är en fråga om kvinnors mänskliga 

rättigheter.75 I det kommittédirektiv som följde beslutet att på området tillsätta en 

nationell samordnare föreskrivs mänskliga rättigheter som en av själva 

utgångspunkterna för arbetet mot våld i nära relationer: 
Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld. Ytterst är det en 

fråga om allas rätt till fullt åtnjutande av mänskliga rättigheter, som staten har en 

positiv skyldighet att tillförsäkra i förhållandet enskilda emellan. Sveriges åtaganden 

inom ramen för EU:s, Europarådets och FN:s arbete är därför en viktig utgångspunkt 

för regeringens insatser.76 

 

Men vilken konkret innebörd har den uttalade skyldigheten i situationer som rör 

könsrelaterat våld? Och inbegriper dessa åtaganden även ett statligt ansvar för 

personer som saknar tillstånd att vistas i landet? För att utreda huruvida den svenska 

staten ska anses ålagd att även tillhandahålla skydd för våldsutsatta papperslösa 

kvinnor görs i följande avsnitt en genomgång av för området sållade relevanta 

bestämmelser på både internationell, regional, nationell och lokal nivå. 

 

6.2 Staters folkrättsliga skyldighet 

 

Som en röd tråd genom samtliga människorättskonventioner går principerna om icke-

diskriminering. I FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter står det: 

 

Varje konventionsstat åtar sig att respektera och tillförsäkra var och en som befinner 

sig inom dess territorium och är underkastade dess jurisdiktion rättigheterna i denna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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konvention utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd 

eller ställning i övrigt.77 

Det handlar således inte om medborgerliga privilegier utan om rättigheter som man 

har i egenskap av att vara människa. Dessa mänskliga rättigheter korresponderar som 

påtalat med skyldigheter, vilka inbegriper att varje enskild stat både ska respektera, 

skydda, uppfylla och främja människors grundläggande rättigheter.78 

 De folkrättsliga reglerna förekommer i två former, sedvanerätt och traktaträtt. 

Traktaträtten bygger på mellanstatliga överenskommelser som i huvudsak regleras 

genom konventioner. En konvention är juridiskt bindande efter det att ett visst antal 

stater frivilligt anslutit sig till och ratificerat den. De folkrättsliga reglerna om 

internationella överenskommelser regleras i Wienkonventionen om traktaträtten.79 I 

den återfinns bland annat bestämmelser om tolkning och tillämpning.80  

 Till följd av att Sverige är dualistiskt blir inte ingångna internationella 

överenskommelser automatiskt gällande i svensk rätt. Det medför att samtliga 

internationella överenskommelser istället måste införlivas i den svenska 

lagstiftningen. Detta sker vanligtvis genom ny lagstiftning eller att ändringar görs i 

den befintliga så att lagstiftningen stämmer överens med bestämmelserna. Alternativt 

kan det lagföras att en viss internationell överenskommelse direkt ska tillämpas som 

svensk lag, vilket är fallet med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna81 

och de EU-förordningar som har direkt effekt. Om regeringen istället väljer att inte 

föra in en internationell överenskommelse i svensk lag ska svenska lagar ändå 

tillämpas på ett med överenskommelsen förenligt sätt.82 Detta kan utläsas av 

Wienkonventionens 27e artikel som fastslår att ”a state party may not invoke the 
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provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”. Vidare 

tydliggör artikel 26 hur internationella överenskommelser måste lämna reella avtryck 

i staters praktik och fullgöras i enlighet med pacta sunt servanda. Mot denna 

bakgrund går det att uttolka hur stater inte heller kan överlåta sitt folkrättsliga ansvar 

på någon annan aktör.83 

 

 

6.3 FN - Frihet från våld är en mänsklig rättighet 

 

Frihet från våld är en grundläggande fri- och rättighet och våld mot kvinnor definieras 

i dag som en allvarlig överträdelse av kvinnors mänskliga rättigheter samtidigt som 

det lyfts fram som ett allvarligt samhälls- och jämställdhetsproblem. FN:s starkaste 

dokument för att säkra kvinnors rättigheter är Konventionen om avskaffande av all 

slags diskriminering av kvinnor84 (här efter Kvinnokonventionen). I den ställs mer 

långtgående krav (än i andra mer generella konventioner) på att medlemsstaterna ska 

förverkliga kvinnors rättigheter. Stater, så som Sverige, vilka har ratificerat 

konventionen erkänner bland annat att: 

 

• diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på 

grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter 

för kvinnor  

• de ska vidta åtgärder som behövs för att avskaffa diskriminering av kvinnor 

• de ska garantera rättsligt skydd för kvinnor 

 

Kvinnokonventionen, så som övriga ratificerande FN-konventioner i Sverige, gäller 

endast indirekt i domstolar och hos myndigheter. Uppstår en konflikt mellan den 

nationella lagstiftningen och konventionen är det således den nationella lagstiftningen 

som gäller. Detta betyder dock inte att Sverige kan frångå sina ålägganden, utan 

istället kan bli tvungna att se över sin nationella lagstiftning. Till Kvinnokonventionen 
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har även ett tilläggsprotokoll85 antagits som ger personer eller grupper av personer rätt 

att komma in med klagomål till kvinnokommittén. Sverige anslöt sig till protokollet 

2003 men har aldrig haft några ärenden drivna.86  

 I Kvinnokonventionen finns ingen artikel som explicit förbjuder våld mot 

kvinnor. Däremot fastställs det genom Kvinnorättskommitténs 19:e rekommendation 

att könsrelaterat våld de facto är en form av diskriminering.87 Kvinnorättskommittén 

är det organ som inom ramen för FN har till uppgift att granska staternas efterlevnad 

av Kvinnokonventionen. Kommitténs rekommendationer är i sig inte formellt 

juridiskt bindande, men genom att en stat rapporterar om vilka åtgärder som vidtagits 

för att bekämpa våld mot kvinnor och således väljer att följa rekommendationen, visar 

staten att den accepterat synen på att våld mot kvinnor utgör ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna.88 Vilket stämmer in på Sveriges rapportering.  

 Vidare finns det också ett folkrättsligt ansvar att iaktta ”due diligence”,89 vilket 

innebär att stater exempelvis förväntas vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra och 

skydda kvinnor från könsrelaterat våld liksom utreda begånget brott, åtala och 

bestraffa förövaren samt ge upprättelse till överlevare.90 

 Som en reaktion på att våld mot kvinnor inte uttryckligen togs upp i 

Kvinnokonventionen tog FN fram Deklarationen om avskaffande av våld mot 

kvinnor.91 Deklarationen som Sverige är ansluten till antogs 1993. 92
 I deklarationens 

artikel 4 fastslås att: ”Staterna bör med alla lämpliga medel och utan dröjsmål bedriva 
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en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor”. För detta ändamål hänvisas 

medlemsstaterna bland annat att:  

 

(f) Allsidigt utveckla förhållningssätt som förebygger våld mot kvinnor och alla 

åtgärder av juridisk, politisk, administrativ och kulturell natur som främjar skyddet av 

kvinnor mot varje form av våld och säkerställa att kvinnor inte på nytt görs till offer 

på grund av tillämpningspraxis eller andra ingripanden. 

 

Kvinnorättskommittén har också uttryckligen betonat staters skyldighet att identifiera 

papperslösa och asylsökande som så kallade rättighetsbärare och att vidta riktade 

åtgärder för att säkerställa skyddet för marginaliserade grupper av kvinnor.93 På 

området har Sverige fått kritik för att inte leva upp till sina internationella åtaganden. I 

sin rapport om Sverige från 2007 lyfte FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, 

Yakin Ertürk, fram att Sverige, trots många ”imponerande” steg mot ett jämställt 

samhälle, har en hel del utmaningar kvar.94 Vidare understryks att Sverige inte på ett 

tillräckligt effektivt sätt arbetat för att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ska 

upphöra. Därtill beskrivs Sveriges rättsliga ramverk som ska skydda kvinnor från våld 

som ”utmärkt”, men att den låga åtalsfrekvensen och fåtalet fällande domar indikerar 

på att implementeringen av lagarna måste förbättras. Rapporten indikerar också att 

brister även kvarstår gällande skyddet till våldsutsatta kvinnor och rapportören 

framhåller att det är tydligt att kommunerna måste höja standarden för sin 

skyddspolicy. Vidare benämns migranter och papperslösa kvinnor som särskilt 

sårbara när det gäller risk att bli utsatta för våld, och Sverige rekommenderas därför 

att öka skyddet för dessa grupper. Ertürk klargör parallellt att ”undocumented people 

are among the most vulnerable in Sweden. They are precisely the sort of 

disadvantaged group that international human rights law is designed to protect”.95 

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter tydliggör också att stater måste ”adress the 

ways” hur ”discrimination against women is often intertwined with discrimination on 
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other grounds”.96 

 I samband med att en kvinna utsätts för våld kränks inte bara hennes explicita 

rätt till frihet från könsdiskriminering och könsrelaterat våld, utan även andra 

rättigheter kan komma att beröras. Det kan exempelvis handla om  

• rätten till hälsa 

• rätten till frihet från tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning 

• rätten till fysisk och psykisk integritet 

• rätten till likhet inför lagen och lika skydd 

• rätten till rörelsefrihet 

• rätten till åsikts- och yttrandefrihet 

• sexuella och reproduktiva rättigheter 

 

 

När någon blir utsatt för könsrelaterat våld innebär det således att flertaliga FN-

konventioner och andra regionala människorättsinstrument kan komma att 

aktualiseras.97 Det kan likaså innebära att tredje part, så som barn, indirekt berörs av 

våldet vilket för med sig att även bestämmelser som återfinns i Barnkonventionen blir 

relevanta 

 

 

6.4. Europarådet 

 

Bekämpning av våld mot kvinnor har sedan 1993 varit ett prioriterade område för 

Europarådet. I en rapport som följde en av rådet initierad kampanj mot våld mot 

kvinnor (2005), uppmärksammades behovet av en specifik konvention för att 

förebygga och bekämpa våld mot kvinnor. I april 2011 antog Europarådet 

Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet (även kallad Istanbulkonventionen). 98. Istanbulkonventionen, vilken ställer 
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tydliga krav på konkreta åtgärder för att ta itu med mäns våld mot kvinnor, kommer 

träda i kraft under sommaren 2014. Sverige har undertecknat konventionen men ännu 

inte ratificerat den. På uppdrag av Justitiedepartementet sammanställdes 2012 en 

promemoria innehållande en analys av konventionen och de åtgärder som skulle 

krävas för ett ratificerande.  

 I konventionen är två skrivelser av särskilt intresse för den här studien. Följande 

fastslås det i artikel 4, 3 § att:  

 

Parterna ska tillämpa bestämmelserna i denna konvention, särskilt åtgärderna för att 

skydda brottsoffrens rättigheter, utan åtskillnad såsom på grund av (...) status som 

migrant eller flykting eller ställning i övrigt. 

Konventionens artikel 23 handlar om skyddat boende och uppmanar parterna att: 

(…) vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att tillhandahålla 

lämpliga och lättillgängliga skyddade boenden i tillräckligt antal så att brottsoffren ska 

vara trygga och för att aktivt vända sig till brottsoffer, särskilt kvinnor och deras barn. 

 

I ljuset av de ovan utskrivna artiklarna förefaller det därför egendomligt att det i 

promemorian bedöms att Sverige på detta område uppfyller de krav som konventionen 

ställer. Som en konsekvens av det framtagna förslaget inkluderades inte heller 

våldsutsatta papperslösa kvinnor i varken lagrådsremissen eller i propositionen99 som 

följde promemorian. Däremot uttrycks det i propositionen, vilken föreslår att 

riksdagen ska godkänna Istanbulkonventionen, att: 

 

Regeringen har uttalat att skyddat boende är en betydelsefull del i arbetet med att ge 

brottsoffer skydd, stöd och hjälp att förändra sin situation. Vidare har regeringen 

understrukit100 att alla kommuner måste kunna erbjuda ett skyddat boende till de 

kvinnor som behöver det.101 
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6.5 Europeiska unionen 

 

I samband med Amsterdamfördraget102 kom jämställdhet att utvidgas inom EG-rätten. 

För EU:s medlemsstater har EG-rätten företräde framför nationell rätt, vilket medför 

att Sverige är skyldiga att anpassa sin lagstiftning så att den överensstämmer med EU-

fördraget. Efter ändringen av artikel 2, stadgas nu att en av EU:s viktigaste mål är att 

främja ”jämställdhet mellan kvinnor och män”. EU lagstiftar dock inte om sociala 

frågor och det saknas idag inom unionen juridisk grund för att kriminalisera våld mot 

kvinnor. Detta våld blir därför i första hand en fråga för de enskilda medlemsstaterna. 

EU:s utgångspunkt är emellertid att kvinnofrid är en fråga om mänskliga fri- och 

rättigheter, vilket synliggörs i olika resolutioner, policydokument och styrmedel.103 

Europaparlamentet har antagit flera resolutioner som berör mäns våld mot kvinnor 

och i februari 2014 röstade Europaparlamentet igenom resolutionen om papperslösa 

invandrarkvinnor i Europeiska unionen.104 I den beskrivs hur papperslösa 

invandrarkvinnor i allmänhet löper större risk att utsättas för våld, sexuellt utnyttjande 

och människohandel. För tillträde till statligt drivna kvinnojourer framhålls att det 

krävs id-handling eller uppehållstillstånd och de utsatta har inget annat val än att 

stanna kvar i en övergreppssituation eller ta tillflykt till gatan. Och kontaktar de 

polisen riskerar de att utvisas. För den här studien är det framförallt två 

rekommendationer som har särskild relevans: 

 

11. Europaparlamentet påminner om att rättigheterna i brottsofferdirektivet105 inte är 

beroende av villkoren för brottsoffrets vistelse på medlemsstaternas territorium. 

Parlamentet uppmuntrar därför uttryckligen medlemsstaterna att frikoppla lagföringen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!+#
"Treaty of Amsterdam (1999)"

!+$
"NCK, Kunskapsbank, EU:s arbete mot våld, Uppsala universitet. Senast uppdaterad: 15 maj 2014. 

Tillgänglig 2014-05-17: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/EU/"

!+%
"Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om papperslösa invandrarkvinnor i 

Europeiska unionen (2013/2115(INI)). För att läsa den i sin helhet. Tillgänglig 2014-05-17: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0068+0+DOC+XML+V0//SV#def_1_10"

!+&
"Skäl 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 29 oktober 2012 om 

fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem."



! 42 

av våld mot papperslösa invandrare från immigrationskontroller så att offer tryggt kan 

rapportera brott. 

 

12. Europaparlamentet fördömer alla former av våld, människohandel, övergrepp och 

diskriminering mot papperslösa kvinnor. Parlamentet betonar att tillgången till den hjälp 

som finns i dessa situationer måste garanteras utan att någon behöver vara rädd för att 

det direkt kommer att resultera i åtgärder som avslutar deras vistelse.  

 

Resolutionerna som ger uttryck för parlamentets officiella ståndpunkt får dock inga 

direkta konsekvenser för medlemsstaternas lagstiftning utan fungerar mer som icke-

bindande rekommendationer. 

 Slutligen anförs det också i EU:s färdplan för jämställdhet 2006–2010, att det 

anses särskilt viktigt att bekämpa diskriminering på flera grunder när det handlar om 

invandrarkvinnor och kvinnor som tillhör etniska minoriteter.106 

 

 

6.6 Våldsutsatta kvinnor och svensk lagstiftning 

 

Mot bakgrund av att socialtjänsten är den myndighet i Sverige som har det yttersta 

ansvaret för att personer som vistas i respektive kommun får det (praktiska) stöd och 

den hjälp som de behöver107 har en avgränsning gjorts att i samband med 

genomgången av den svenska lagstiftningen huvudsakligen granska socialtjänstlagen 

och relevanta rättskällor som berör denna lagstiftning. 

 

6.6.1 Socialtjänsten och dess lagstadgade ansvar 

 

Till varje kommun hör en politiskt tillsatt socialnämnd som ansvarar för kommunens 

socialtjänst, som i sin tur genomför det praktiska arbetet. Socialtjänstens ansvar 
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regleras i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).108
 I samband med att regeringens 

Kvinnofridsproposition antogs 1998 kom kommunernas ansvar på området att 

preciseras genom en ny bestämmelse i SoL. Sedan dess har lagen kommit att ändras 

ett flertal gånger och således skärpt kommunernas ansvar för kvinnofrid ytterligare. 

 SoL är att betrakta som en ramlag. Den innehåller grundläggande värderingar 

och principer för socialtjänstens verksamhet som uttrycks i lagens första paragraf, den 

s.k. portalparagrafen.109 En grund för socialtjänstens arbete är principen om 

människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Med en ramlag 

följer dock att kommun har relativt stor frihet att anpassa sin verksamhet efter lokala 

förutsättningar och enskilda socialarbetare kan i sin handläggning ha förhållandevis 

stort utrymme. Därför är risken också större för att SoL tillämpas på olika sätt i olika 

delar av landet. Emellertid kan detta problem minskas med tiden genom att rättspraxis 

utvecklas genom att ärenden överklagas och tvistiga beslut prövas i förvaltningsrätten 

samt genom insatser utförda av tillsynsmyndigheters.110 

 I SoL kap. 5 tas särskilda bestämmelser för olika grupper upp, däribland 

brottsoffer (11 §). Det klargörs här att det hör till socialnämndens uppgift att ”verka 

för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp”. En 

bestämmelse som enligt socialstyrelsen men omfattar samtliga brottsoffer.111 Efter en 

tydliggörande skärpning av SoL (1 juli 2007) är det fastslaget att kommunen särskilt 

ska 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”.112 Lagen 

har också skärpts med syfte att stärka barnets rätt och sedan 1 januari 2013 ansvarar 

socialnämnden för att barn som utsatts för eller bevittnat våld faktiskt får det stöd och 

den hjälp som de behöver.113  
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Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor kan variera men de flesta kommuner 

kan erbjuda insatser som rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd samt kan 

förmedla kontakt med kvinnojour eller bistå med skyddat boende.114  

För att socialtjänsten ska bevilja och vidare finansiera en placering av en våldsutsatt 

kvinna på skyddat boende krävs det att socialtjänsten gör en biståndsutredning enligt 

4 kap.1 § SoL. En individuell prövning ska göras för varje enskilt fall och det räcker 

således inte med att enbart hänvisa en hjälpsökande vidare till ideella organisationer 

eller kvinnojourer.115 Vidare ska en våldsutsatt kvinna av socialnämnden kunna 

erbjudas hjälpinsatser i ett mycket tidigt skede och det finns inga krav på att 

våldsutövaren ska vara varken dömd eller ens polisanmäld. Det är den 

skyddssökandes egen upplevelse som ska vara avgörande.116 I socialstyrelsens 

förvaltningssamling117 (SOSFS), fastslogs det att socialnämnden i alla ärenden som 

angår en våldsutsatt kvinna delvis bör utreda:  

 

• behov av akut stöd och hjälp 

• våldets karaktär och omfattning 

• risken för ytterligare våld 

• en våldsutsattas nätverk 

• den våldsutsattes behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt 

• om något barn bevittnat våldet 

 

Författningssamlingen i fråga uttrycker dock inga bindande föreskrifter utan enbart 

allmänna råd vilka motsvarar rekommendationer om hur författningen kan eller bör 

tillämpas och utesluter således inte andra sätt att uppnå de mål som avses i 

författningen. Vidare ska socialnämnden också ansvara för uppföljning av beviljade 

insatser och identifiera om förnyade eller andra insatser behövs i takt med att behoven 

förändras. Det räcker således inte med att socialtjänsten enbart tillgodoser de akuta 

behoven.118
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För att socialnämnden och vidare socialtjänsten ska utföra ett så riktigt och 

kvalitetssäkert arbete som möjligt tillhandahåller socialstyrelsen119 både juridiskt 

bindande föreskrifter, riktlinjer och vägledning. Socialstyrelsen har gett ut flera 

publikationer på området våld i nära relationer.120 Kommunerna får med dessa 

material stöd i arbetet både på ett övergripande plan och i enskilda ärenden. Materialet 

ger även ett stöd i rättstillämpningen och medverkar till att utveckla och förbättra 

socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

 I ett antal förarbeten121 och genom socialstyrelsens många publikationer 

uppmärksammas att det finns särskilt utsatta grupper som kan vara mer sårbara för hot 

och våld i nära relationer och därför vara i stort behov av skydd. Kvinnor med 

utländsk bakgrund122 framhävs som en särskilt utsatt grupp där inverkande faktorer 

kan vara bristande språkkunskaper, begränsade sociala nätverk, isolering och/eller 

bristande kunskaper om rättigheter samt vilken hjälp de kan få och vart de kan vända 

sig.123
 Med hänsyftning på bland annat kvinnor med utländsk bakgrund framhåller 

regeringen i en proposition att det finns ”anledning att särskilt lyfta fram vissa 

grupper i detta sammanhang eftersom de är särskilt sårbara och kunskapen om deras 

speciella behov är viktig”.124 På senare tid har specifikt kvinnor med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd genom anknytning påtalats som en särskilt utsatt grupp av utländska 

kvinnor som till följd av den så kallade ”tvåårsregeln” och rädsla för att förlora sitt 

tillfälliga uppehållstillstånd, inte väljer att kontakta olika myndigheter.125 
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6.6.2 Socialtjänsten, även till för papperslösa? 

 

I enlighet med 2 kap. 2 § i SoL (vistelsebegreppet) har kommunen det yttersta 

ansvaret för de personer som vistas i kommunen och att personerna i fråga får det stöd 

och den hjälp som de behöver (3 kap. 1 § SoL). Begreppet ”stöd och hjälp” kan bland 

annat omfatta insatser om skyddat boende, stödjande samtal, ekonomiskt bistånd, 

förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer samt hjälp 

med att söka efter en ny bostad.126 Vistelsetidens längd ska inte påverka 

socialnämndens i respektive kommun, skyldighet att pröva en ansökan om bistånd 

enligt SoL. Däremot kan biståndets omfattning komma att påverkas av både den 

enskildes vistelsetid i kommunen och de omständigheter som kan kopplas till 

vistelsen. Om det exempelvis finns en annan kommun än vistelsekommunen som 

ansvarar för stöd och hjälp är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta 

situationer (2 a kap. 2 § SoL). Dock är vistelsekommunens ansvar endast begränsat 

först när det står klart att en annan kommun har ansvar.127 Regeringen har i en 

proposition också tydligt tagit ställning för vad som gäller: 

 

Som inledningsvis konstaterats har alla kvinnor som drabbas av våld rätt till stöd och 

hjälp om de behöver. Socialtjänsten skall alltid utreda och bedöma vilka behov den 

enskilda kvinnan har och fatta ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § 

socialtjänstlagen (2001:453, SoL).128 

 

I samma proposition framhålls också att:   

 

Alla våldsutsatta kvinnor som är i behov av stöd och hjälp måste kunna få detta 

oavsett i vilken kommun de är bosatta. Detta är i dag inte möjligt i alla kommuner. 

Alla kommuner måste t.ex. kunna erbjuda ett skyddat boende till de kvinnor som har 

behov av detta. Kommunerna kan behöva samarbeta för att ordna skyddade boenden. 

Regeringen anser också att särskilt kvinnor med funktionshinder, kvinnor med 

missbruksproblem, kvinnor med utländsk bakgrund samt äldre kvinnor måste 

uppmärksammas vad gäller tillgång till skyddat boende.129  
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I socialstyrelsens handbok Våld tydliggörs att EU/EES-medborgare som har 

uppehållsrätt i en annan medlemsstat ska i fråga om bl.a. socialt bistånd behandlas på 

samma sätt som om de är bosatta i Sverige.130 Handboken understryker därtill att det 

inte heller finns några undantag i tillämpningen av SoL för dem som vistas i Sverige 

utan att ha sökt asyl, har fått sin begäran om uppehållstillstånd avslagen eller vars 

tillstånd för vistelse i landet har gått ut.131 Det innebär att en ansökan från en person 

som saknar hemvist i landet måste prövas av vistelsekommunen enligt principen i 2 

kap. 1 § SoL oavsett varför personerna vistas i kommunen.132Undantag görs för 

asylsökande som i första hand omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med 

flera (1994:137) (LMA) vars ärenden handläggs av Migrationsverket. När en person 

fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd omfattas personen i fråga inte längre 

av LMA (12 §) och socialtjänstens ansvar träder då in.133 Papperslösa har således på 

samma villkor som medborgare rätt att göra en ansökan och få den prövad av 

socialtjänsten. Ges avslag på ansökan har den som ansöker rätt att kräva en skriftlig 

motivering av beslutet samt rätt att få information om hur man överklagar 

(Förvaltningslagen 20 §, 21 §). Vad kommunens ansvar mer konkret innebär för 

papperslösa är idag fortfarande oklart. Inom socialtjänsten har det etablerats en praxis 

att personer som saknar hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas endast har rätt till 

bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation.134
 Genom ett fåtal domar har också rätten 

fastslagit det som korrekt av socialtjänsten att avslå papperslösas ansökan om 

försörjningsstöd med resonemanget att personen själv förväntas kunna tillgodose sitt 

behov om denne återvänder till sitt hemland.135 Beaktansvärt är dock att bistånd enligt 

4 kap. 1 § SoL både omfattar bistånd till försörjning (försörjningsstöd) och för 

livsföring i övrigt och att en insats om skyddat boende, som utgör en stöd- och 
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hjälpinsats, faller under livsföring i övrigt och inte ekonomiskt bistånd.136
 Således 

förefaller det tvivelaktigt om befintlig rättspraxis kan förstås omfatta ansökningar från 

papperslösa som är i behov av skydd undan våld. 

 

 

6.6.3 Tidigare underrättelseskyldighet och befintlig 

uppgiftsskyldighet  

 

Tidigare har socialtjänstens underrättelseskyldighet, vilken reglerats i 

utlänningsförordningen (UtlF 2006:97 7 kap 1 §), förelegat som ett konkret hinder för 

papperslösa att kontakta socialtjänsten. Föreskriften har erfordrat att socialtjänsten, vid 

första gången det görs en insats för en person som inte sökt uppehållstillstånd, ska 

informera polismyndigheten om utlänningens personuppgifter. Dock har föreskriften 

tolkats på ett mångtydigt sätt. I socialstyrelsens Social rapport 2010 tydliggörs att en 

underrättelse inte behövs beträffande den som har ansökt om uppehållstillstånd eller är 

undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd.137 

 Den kartläggning138 som forskare vid Malmö Högskola gjorde över 

socialtjänstens kontakt med papperslösa visade hur underrättelseskyldigheten tolkades 

och implementerades olika runt om i landet. Av de 140 svarande kommunerna ansåg 

bland annat 31 att underrättelseskyldigheten inte alls påverkade deras verksamhet, 

medan 19 kommuner ansåg att den underlättade ärendehanteringen samtidigt som lika 

många kommuner ansåg att underrättelseskyldigheten påverkade och i vissa fall till 

och med hindrade verksamheten. Ett dussintal kände inte heller till denna skyldighet. 

15 kommuner uppgav att de, utan att underrätta polis, kunde erbjuda flera olika 

insatser som gavs med stöd av vistelsebegreppet i SoL samt tvångsomhändertaganden. 

51 kommuner angav dock att socialtjänsten alltid måste underrätta polisen för att 

kunna erbjuda insatser till papperslösa.  
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 De otydligheter som kartläggningen visade på kan förstås inverka på 

papperslösas val att kontakta socialtjänsten. Här blir frågan om vilken risk den 

papperslöse tar genom att söka hjälp central.139  

 I samband med lagändringarna den 1 juli 2013 om att även ge papperslösa rätt 

till skolgång och viss sjukvård togs underrättelseskyldigheten bort och ska därför inte 

längre utgöra ett hinder för papperslösa som behöver ta kontakt med socialtjänsten.140 

Däremot föreligger det fortfarande uppgiftsskyldighet. Detta innebär att 

socialnämnden och dess kommunala verksamhet i enlighet med 17 kap. 1§ UtlL är 

skyldiga att bistå polisen om denne begär uppgifter om en specifik utlännings 

personliga förhållanden i ärenden som rör brottsutredning, uppehållstillstånd, 

tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller uppehållsrätt, 

eller för att Migrationsverket kräver uppgifter för att ett beslut om avvisning eller 

utvisning ska kunna verkställas. Nämnden kan däremot inte på eget initiativ lämna ut 

uppgifter om den enskilde inte har lämnat sitt samtycke till detta. Socialtjänsten ska 

således inte kontakta Migrationsverket för att exempelvis ”kontrollera” huruvida en 

papperslös faller under SoL och socialtjänstens ansvar, eller under LMA och är ett 

ärende för Migrationsverket.  
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7. Resultatdel 2 

 

7.1 En geografisk överblick 
 

I följande avsnitt redogörs för vilka politiska ställningstaganden som gjorts i frågan 

om papperslösa kvinnors rätt och möjlighet till skydd undan våld i de granskade 

städerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Inledningsvis beskrivs på vilka grunder 

beslut i frågan har tagits i respektive stad och därefter vilka faktiska effekter de haft 

för möjligheten till skyddat boende för våldsutsatta papperslösa kvinnor idag. 

 

 

7.2 Göteborg 

 

7.2.1 Beslutsgrunder 

 

I slutet av maj 2010 lämnade Vänsterpartiet in motionen Papperslösa ska ha rätt till 

plats på kvinnojour till kommunfullmäktige i Göteborg.141 Motionärerna skildrade 

papperslösa kvinnor som en särskilt för könsrelaterat våld. Det framlades även att 

Sverige genom att ha anslutit sig till flertalet internationella konventioner bar det 

samhälleliga ansvaret att ge alla våldsutsatta kvinnor rätt till stöd och skydd. Vidare 

framhöll förslagsställarna att även kommunens huvudsakliga uppgift borde vara att 

garantera kvinnor detta skydd, oavsett om de var folkbokförda i kommunen eller inte. 

Förslaget till kommunfullmäktige var därför:  

 

• Att ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad ska få ersättning för 

verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor.  

• Att Kriscenter för kvinnor får i uppdrag att ta emot även papperslösa kvinnor och ge dem stöd 

och skydd. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Två av de fem remissinstanserna som motionen skickades till avstyrkte den, två 

tillstyrkte motionen och en avstod från yttrande. Remissvaren tydde på att det fanns 

oklarheter om huruvida motionens intentioner var förenliga med Kommunallagens 

bestämmelser om lokaliseringsprincipen142 samt utlänningslagens bestämmelser om 

reglerad invandring. På dessa grunder föreslog kommunstyrelsen till 

kommunfullmäktige att fatta beslutet att i väntan på en juridisk kartläggning gå på 

Social resursnämnds yttrande och ändå ta ställning för att papperslösa kvinnor skulle 

erbjudas skydd. Detta med stöd av FN-konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter samt deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Flera 

remissinstanser hävdade dock att ett utvidgat ansvar för våldsutsatta papperslösa 

kvinnor skulle, utifrån ett migrationspolitiskt perspektiv, innebära en positiv 

särbehandling av kvinnor som vistades illegalt i landet. 

 Social resursnämnds remissvar grundades främst på de internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat och således ur ett 

folkrättsligt perspektiv åtagit sig att följa. Nämnden tydliggjorde också hur Göteborgs 

Stad tagit ställning för att också själva följa och leva upp till de mänskliga 

rättigheterna. I Göteborgs Stads budget för 2011 kan man under Vision och 

förhållningssätt läsa: 

 

Individen ska alltid bemötas med respekt och med hänsyn till alla omständigheter i 

livssituationen som är relevanta. I Göteborgs Stad strävar vi också efter att omsätta 

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt barn- och kvinnokonventionerna 

i praktisk handling.143 

 

Utifrån samma premisser som papperslösa barn erbjuds plats i skolan, gjorde Social 

resursnämnd tolkningen att även papperslösa kvinnor ska kunna erbjudas skydd och 

stöd av kvinnojourer med stöd av nämnda konventioner. Mot denna bakgrund fattade 

2011-02-24 kommunfullmäktiga i Göteborgs Stad det beslut som anger att: 
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(…)det anses viktigt att alla våldsutsatta kvinnor får skydd under både det akuta 

inledande skedet och att detta skydd kan bibehållas på, ett för kvinnan tryggt sätt, 

fram tills det att hotet inte längre kvarstår. De juridiska förutsättningarna för 

kommunen att kunna erbjuda en papperslös kvinna ett mer långsiktligt 

biståndsbeslut är troligen begränsade av kommunallagens bestämmelser i kap 2, § 1 

om lokaliseringsprincipen.144 

 

I stadens handlingsplan mot våld i nära relationer 2014-2016 understryks också att en 

ansökan om socialtjänst från en person som saknar tillstånd att befinna sig i landet 

alltid ska prövas i enlighet med principen i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen om 

vistelsekommunens yttersta ansvar.145
  

 

 

7.2.2 Effekter 

 

Idag är det över tre år sedan beslutet om att ge papperslösa kvinnor skydd togs i 

kommunfullmäktige i Göteborg. Vid en närmare granskning av dess effekter 

framträder en bild av en bristfällig implementering och ett näst intill oförändrat läge. 

 I ett tjänsteutlåtande daterat 2013-07-11 avseende förslaget till Göteborgs Stads 

plan mot våld i nära relationer för 2014-2016, skildras hur det fortfarande finns 

oklarheter kring hur beslutet om papperslösas möjlighet till skydd ska tillämpas i 

praktiken. Enligt utlåtandet fordras ”ett förtydligande av vad som menas med stöd i ett 

akut skede” och ”hur lång tid det kan handla om”. Dessutom efterfrågas ett 

”klargörande av vad som ingår i kommunens yttersta ansvar och om stöd även ska ges 

för att lösa mer långsiktiga behov”.146  

 I mars 2012 tillsattes inom Stadsledningskontoret en tvärsektoriell arbetsgrupp 

för att utreda frågor kopplat till papperslösa generellt. Genom arbetsgruppen ämnade 

man öka kunskapen om målgruppen, överblicka eventuella hinder och lagar som 

berörde den samt undersöka förutsättningarna för att ta fram ett gemensamt 
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förhållningssätt för stadsdelsförvaltningar och Social resursförvaltning. I ett 

tjänsteutlåtande daterat 2013-02-19 ges en lägesbeskrivning av gruppens arbete där 

det framgår att en kartläggning av vad som ingår i kommunens yttersta ansvar behövs 

för att kunna ta fram ett gemensamt förhållningssätt för staden.147  

 I samband med genomförandet av min egen kartläggning för Röda Korset 

deltog jag 2013-09-19 i ett seminarium148 i Göteborg som initierats för att följa upp 

beslutet och vilka insatser som vidtagits. På plats fanns bland andra Maja Lundqvist 

från Ain’t I a Woman-kampanjen, som berättade om kampanjens arbete efter beslutet 

och delade med sig av erfarenheter ute från fältet. Hennes berättelse vittnade om att 

beslutet fortfarande inte kommit att implementeras och hur det rådde osäkerhet både 

hos papperslösa och bland socialarbetare kring vad som egentligen gällde. Vidare 

saknades riktlinjer och frågor om hur kvinnojourerna skulle kunna få resurser för 

mottagande av papperslösa hade inte besvarats. Denna bild bekräftades också av en 

socialsekreterare i publiken som beskrev situationen enligt följande:  

 

Det finns många frågetecken i arbetsgrupperna kring hur vi ska gå till väga när 

papperslösa personer söker bistånd och när vi tagit kontakt med stadsjurister har vi 

fått höra att det är ett arbete som pågår, att det inte finns policys eller riktlinjer att 

förhålla sig till.149  

 

Vid seminariet deltog också Jan Svensson från Stadsledningskontoret, vid tidpunkten 

nyligen tillträdd som sammankallare för ”arbetsgruppen papperslösa”. Där förklarade 

Svensson att arbetsgruppen, vilka ansvarar för att omsätta politikernas beslut i 

praktiken, ännu inte tillräckligt hade tagit tag i frågan. Han bekräftade att konkreta 

förslag behövde presenteras för politikerna som i sin tur de facto måste bestämma vad 

de i praktiken har tänkt sig med beslutet. Vid seminariet gav Svensson även besked 

om att hans arbetsgrupp planerade att ta fram riktlinjer till våren 2014.  

 Via mejlkorrespondens 2014-04-24 skriver Svensson att några riktlinjer ännu 

inte tagits fram. Social resursförvaltning har yttrat sig om ett förslag till riktlinjer 

vilket stadsdelsförvaltningarna nu ska få ge sina synpunkter på. Yttrandet är dock 
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enbart ett arbetsmaterial (alltså utan officiella remissvar) och Svensson påtalar att han 

inte tror att det kommer finnas något färdigt förslag före sommaren. Han kan däremot 

i dagsläget konstatera att själva definitionen av ”den akuta hjälpsituationen” som 

återfinns i kommunfullmäktiges beslut ”de facto kommer att innebära en tidsmässig 

och innehållsmässig avgränsning, vilket kanske inte är en konsekvens som är 

uppenbar för alla”. Vidare beskriver Svensson att det kan vara en fördel att, i en stor 

stad som Göteborg, med tio självständiga socialnämnder, inte sprida ansvaret för 

personer som inte har full tillgång till socialtjänst på alla nämnderna. ”I vart fall bör 

det tydligt fastställas när Socialjouren inte är den instans som är tillfyllest.” 

Beträffande ersättningsfrågan till kvinnojourerna meddelar Svennson att denna 

överhuvudtaget inte berörts med förklarar att:  

 

Det blir en konsekvens av riktlinjen som Social resursförvaltning förfogar över. Det 

kan ju t.o.m. krävas en upphandling om allt ska gå rätt till. Jag vet inte hur stor 

"marknaden" för dessa tjänster är. Eventuellt kan ett avtal komma till stånd med 

befintliga föreningar, men vanligt föreningsstöd lär inte vara tillfyllest, eftersom det 

är en definierad tjänst som ska beställas. 

 

Vid seminariet passade dock Svensson på att ifrågasätta den praktiska inblandningen 

av offentlig sektor. Han poängterade att resurserna istället borde ges till de ideella 

verksamheterna mot bakgrund att frivilligsektorn, med en enklare hantering, 

förmodligen var bättre lämpad för uppdraget. ”För väntar ni att socialen ska ändra sin 

policy finns det risk att ni får vänta väldigt länge” varnade han. Svensson påpekade 

också att mänskliga rättigheter snarare förefaller som ett policyuttalande (lösare 

riktlinjer) än en regel som kommunen ska jobba utifrån och menade att det idag 

saknas kunskap om vad mänskliga rättigheter faktiskt betyder i praktiken. Hans 

resonemang illustrerades med ett utdrag från Göteborgs Stads Budgetbeskrivning för 

2014, vilken kan ses som kommunens yttersta styrdokument: 

 

Staden ska sträva mot att fullt ut omsätta FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna och barn– och kvinnokonventionerna i praktisk handling för alla som 

vistas i kommunen. Detta trots att svensk lagstiftning inte alltid är i samklang med 

internationella åtaganden vad gäller situationen för papperslösa individer.150 
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Under seminariet bekräftades även att kommunala Kriscentrum för kvinnor 

fortfarande inte tog emot några papperslösa kvinnor på sitt skyddade boende till följd 

av saknade riktlinjer. På deras hemsida kan man också läsa att för att få bo på 

Kriscentrum för kvinnor ska man vara skriven i Göteborg.151 

 När det däremot gäller ideella kvinnojourer i Göteborg ser situationen 

annorlunda ut. Idag finns det två ideella jourer inom Göteborgs kommun som tar emot 

papperslösa kvinnor på sina skyddade boenden. Dessa jourer kräver således inte att 

placeringar sker via och betalas av socialtjänsten. Istället är det den våldsutsatta 

kvinnans skyddsbehov som styr. Jourernas mottagande av papperslösa kvinnor har 

varit ett faktum redan långt före beslutet togs. Skillnaden idag är att jourerna inte 

längre behöver dölja sin verksamhet. Idag förs även en diskussion med Göteborgs 

kommun via tjänsteman från Social resursförvaltning som för jourernas talan och 

synpunkter vidare. Jourerna framhåller det som viktigt att man i första hand löser hur 

redovisningen och finansiering av mottagandet av papperslösa kvinnor ska gå till samt 

hur man ska förändra för att nå socialtjänsterna i arbetet.152 En av jourerna har även 

blivit tilldelad en engångssumma på 120 000 kronor för några långvariga placeringar 

av papperslösa som de haft under en tidigare period. Summan motsvarar dock inte de 

reella kostnaderna. Den andra jouren har kunnat möjliggöra ett mottagande av 

papperslösa till följd av sitt relativt höga verksamhetsbidrag. Under intervju med en 

av jourerna framträder ändå en viss misstro kring implementeringen av beslutet som 

beskrivs på följande vis: 

 

Kommunen och Socialen vill undvika så långt som möjligt att verkställa det 

(beslutet). De vet fortfarande inte vad papperslösa behöver. Vi ser det som en 

paragrafändring, men inte så mycket mer.153  
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7.3 Malmö  

 

7.3.1 Beslutsgrunder 

 

Under 2011 tog även lokala politiker i Malmö Stad initiativ till att få fram bättre 

skydd för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Kommunfullmäktige anslog i budgeten 

för 2012 att 75 000 kronor skulle gå till att utveckla skydd och stöd för våldsutsatta 

papperslösa kvinnor och barn. Uppdraget att ta fram ett förslag till användandet av 

medlen gavs till Sociala resursförvaltningen och Kvinnofridssamordnaren Margot 

Olsson. 

 I tjänsteutlåtandet154 som följde Olssons utredning bekräftas, att möjligheten för 

våldsutsatta papperslösa kvinnor att tillgå skyddat boende, i praktiken har varit 

mycket begränsad. Papperslösa kvinnor vågar inte söka sig till kommunala 

verksamheter då det för dem föreligger uppgiftsskyldighet om polisen på specifika 

grunder söker en person. Parallellt har kvinnojourerna varit mycket restriktiva med att 

ta emot papperslösa på sina skyddade boenden då de inte kunnat få medel för dessa 

kvinnor samt varit osäkra på lagstiftningen på området. Olsson utgår från 

socialtjänstlagen för att fastställa kommunens ansvar att garantera alla våldsutsatta 

kvinnor skyddat boende och hänvisar i tjänsteutlåtandet till socialstyrelsens handbok 

Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 

Det går inte att finna någon särskild paragraf som skulle inskränka just kommunens 

ansvar för papperslösa utan rätten att få skydd när man utsätts för våld i nära relation 

gäller enligt Socialtjänstlagen för alla som vistas i Sverige. Argumentationen 

förtydligas med följande utdrag från handboken: 

 

För dem som saknar hemvist i Sverige, men som vistas här utan att ha sökt asyl 

eller har fått sin begäran om uppehållstillstånd avslagen, finns inga undantag när 

det gäller tillämpningen av lagen. Det innebär att en ansökan från en person som 

saknar hemvist i landet måste prövas av vistelsekommunen enligt principen i 2 a 

kap. 1 § SoL om kommunens yttersta ansvar.155  
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I tjänsteutlåtandet kungörs hur en diskussion inletts med kvinnojourer, vilka Sociala 

resursförvaltningen bedömer som särskilt lämpade för uppdraget. Kvinnojourer anses 

ha hög kompetens samtidigt som de till fördel inte har uppgiftsskyldighet gentemot 

polismyndigheten. Förslaget till kommunfullmäktige blev på dessa grunder att tilldela 

ATIM Kvinno- och tjejjour (vilket är den jour i Malmö som även har uppdraget att ta 

emot kvinnor utsatta för trafficking) de anslagna pengarna för att erbjuda skyddat 

boende samt föra dokumentation över hur kvinnornas situation och behov ser ur. 

Kommunfullmäktig röstade 2012-01-25 igenom förslaget. Enda reservationen 

anfördes av Sverigedemokraterna med motiveringen:  

 

Sverigedemokraterna anser inte att Malmöbornas skattepengar ytterligare ska bidra 

till denna verksamhet. Papperslösa är en omskrivning av Illegala invandrare! Vi 

Sverigedemokrater kommer alltid att vara emot all form av sponsring av kriminell 

verksamhet. Detta ärende ser vi inte som något undantag.156 

 

 

7.3.2 Effekter 

 

ATIM hade under planeringsfasen av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut 

kontinuerlig samverkan med kvinnofridssamordnare Margot Olsson. Tillsammans 

definierades målgruppen som ”papperslösa kvinnor och barn vilka levt med våld i 

nära relation i Sverige”.157
 ATIM beslutade att det fanns finansiellt utrymme för att 

vika en plats för målgruppen i jourens skyddade boende. För att undvika att 

diskriminera eller neka insatser till andra hjälpsökande papperslösa när platsen ifråga 

var upptagen, fattades även beslutet om att erbjuda rådgivning, stöd och hjälp till 

samverkan inom ramen för ATIMs öppenmottagning.158
 För att inte riskera att någon 

kvinna skulle komma att ”fastna” på jouren utformades mål om att försöka hjälpa de 

utsatta ut ur papperslösheten och på så sätt bli återintegrerade i samhället. Samarbete 

har byggts upp med Röda Korset, Ain’t I a Woman i Malmö, Flyktinghälsan och 
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Deltagruppen, samt Fristad Malmö. I samtal med Margot Olsson (2013-10-09) 

försäkrar hon att anslaget till ATIM kommer öka för att ge bättre täckning för de 

faktiska kostnaderna. Vid en uppföljning (2014-05-05) bekräftar Olsson att detta 

också har skett.  

 Den första (och enda avslutade) placeringen i det skyddade boendet gjordes 

2012-03-30. ATIM kunde genom sina samarbeten bistå den utsatta kvinnan och 

hennes medföljande barn med ett brett spann av stöd- och hjälpåtgärder. Kvinnan och 

barnet har idag lämnat ATIM efter att ha fått permanent uppehållstillstånd. ATIM har 

också genom sin öppenmottagning gett stöd till flera våldsutsatta papperslösa 

kvinnor.159 

 I rapporten beskrivs också hur ATIM upplever att myndigheter i Malmö ofta har 

en vilja att hjälpa men saknar rutiner. I kontakt (2013-10-18) med anställda på ATIM 

förtydligar de sitt resonemang och beskriver hur samtliga insatser som jouren drivit 

eller varit involverade i uppfattas som svåra att få till, då det i olika verksamheter som 

exempelvis socialtjänst, sjukvård, skola och förskola ibland saknas befintliga rutiner 

och kunskap kring att hantera papperslösa generellt och våldsutsatta kvinnor och barn 

specifikt. ATIM påpekar också att Migrationsverket och polisen skulle kunna ingå i 

ett mer positivt samarbete än vad de hittills gjort.  

 

 

7.4 Stockholm 

 

7.4.1 Beslutsgrunder 

 

I Stockholm Stad har hittills inga åtgärder vidtagits för att specifikt öka 

skyddsmöjligheten för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Flera motioner har däremot 

inkommit till Stockholms kommun som yrkar på olika åtgärder för att papperslösa på 

ett bättre sätt ska kunna erhålla stöd och skydd. Samtliga dessa motioner har avstyrkts 

då flera politiker och inblandade remissinstanser menat att detta behov redan är 

tillgodosett, eftersom våldsutsatta papperslösa kvinnor i dagsläget mycket väl kan 

vända sig till socialtjänsten i sina akuta ärenden och erhålla hjälp. I följande avsnitt 
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studeras mer ingående de resonemang som förts i några av de relevanta motionerna, 

remissvaren och besluten.  

 Karin Rågsjö från Vänsterpartiet står bakom motionen (2011:10) Även 

papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på 

kvinnojour.160 En av problematikens grunder beskrivs i motionen vara hur det 

verksamhetsbidrag som Stockholm stad stödjer kvinnojourerna med just ska gå till att 

komplettera socialtjänstens insatser för stockholmarna. Därtill betalar stadsdels-

nämnderna för insatser för enskilda våldsutsatta kvinnor, men inte för papperslösa. 

Rågsjö menar vidare att med stöd från internationella förbindelser, såsom FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och deklarationen om 

avskaffande av våld mot kvinnor, ska alla omfattas oavsett nationell härkomst. 

Rågsjös och Vänsterpartiets förslag till kommunfullmäktige var därför att: 

 

• Ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Stockholms stad ska även få 

ersättning för verksamhet riktad mot enskilda papperslösa kvinnor, samt att den 

kommunala jouren Kriscentrum för kvinnor ska ges i uppdrag att också ta emot 

papperslösa kvinnor. 

 

Ärendet remitterades till fem olika parter. Samtliga remissvar framhöll att det idag är 

socialnämnderna i enlighet med socialtjänstlagen som har det yttersta ansvaret för 

personer som vistas i kommunen, således även papperslösa. Däremot framfördes 

delade meningar och viss osäkerhet om i vilken mån ansvaret sträckte sig. 

Socialförvaltningen konkretiserade socialtjänstens nödprövning av akut hjälp att bestå 

av mat, kläder, tak över huvudet och skydd. Stadsledningskontoret (vars resonemang 

delades både med Socialförvaltningen och slutligen även kommunstyrelsen) framhöll 

att det är kommunens ansvar att: 

 

(…) ge den enskilde bistånd och skydd i den akuta situationen till exempel tillfällig 

vistelse på kvinnojour eller annat skyddat boende. När det akuta behovet har 

tillgodosetts medverkar socialtjänsten till att den enskilde ska kunna återvända till sitt 

hemland. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!'+
"Motionen samt utlåtande och remissvar går att läsa i sin helhet via följande länk. Tillgänglig 2013-

10-15: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=38324"



! 60 

Samtidigt som Stadsledningskontoret framhöll att papperslösa kvinnor har rätt till 

detta stöd påpekades att lagstiftning om hur socialtjänsten vid insatser för papperslösa 

enligt 7 kap § 1 i utlänningsförordningen (2006:97) är skyldiga att kontakta polisen.161
 

Därför ansåg politikerna att det var förståeligt att papperslösa inte vände sig till 

socialtjänsten. Detta resonemang framhölls av ytterligare en remissinstans, samt 

därtill av kommunstyrelsen. Av ett tjänsteutlåtande från Östermalms stadsdels-

förvaltning framgick att det idag saknades riktlinjer i frågan om vilka rättigheter den 

papperslösa kvinnan/familjen har. Därför föreslogs att Stockholms stads socialjour 

ska ges i uppdrag att utreda dessa frågor.  

 Remissvar lämnades även av Systerjouren Somaya som har praktisk erfarenhet i 

frågan. Under 2010 var 20 % av Somayas nya hjälpsökande papperslösa kvinnor, 

vilket motsvarade 320 samtal. Somaya, som enbart kan ta emot placeringar bekostade 

av socialtjänsten i sitt skyddade boende, kan bara erbjuda visst stöd och råd i ärendena 

och försöker istället länka vidare till andra ideella nätverk. Somaya klargjorde i sitt 

yttrande att möjligheterna att också hjälpa denna grupp skulle öka avsevärt med 

ekonomiskt stöd från Stockholms stad. Vidare underströk Somaya, understött av flera 

argument, hur våldsutsatta papperslösas kvinnor, men också många barn blir oerhört 

utsatta generellt till följd av sin livssituation och specifikt då de har svårt att få sina 

skyddsbehov tillgodosedda. 

 Ett flertal reservationer lämnades i anslutning till de remissvar som kom från de 

fyra politiska instanserna. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

gjordes av föredragande borgarråd, moderaten Anna König Jerlmyr, som framhöll att 

våldsutsatta papperslösa kvinnor redan idag kan söka hjälp hos socialtjänsten och vid 

en nödprövning har rätt till tillfälligt boende vid såväl kvinnojour som på det 

kommunalt drivna Kriscentrum för kvinnor. Detta förstods dock inte ändra det faktum 

att (den vid tillfället gällande och även av König Jerlmyr misstolkade) underrättelse-

skyldigheten skulle komma att verkställas i dessa ärenden, vilket beskrevs kunna 

resultera i att papperslösa kvinnor faktiskt drog sig från att söka skydd. König Jerlmyr 

framhöll också att Stockholms stad genom egen verksamhet och genom bidrag till 

organisationer som kan komma i kontakt med papperslösa, redan idag bistår med 

hjälp och skydd. Det framhölls även att Socialnämnden i Stockholm planerar en 

kartläggning om våld i nära relationer som kommer användas för att ta fram nya 
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riktlinjer för stadens arbete mot våld i nära relationer. För, som König Jerlmyr 

avslutar: ”Ingen utsatt kvinna ska behöva återvända till en tillvaro där hon och 

eventuella barn riskerar att utsättas från våld i den nära relationen”.  

 Den planerade kartläggning som König Jerlmyr nämner färdigställdes i augusti 

2013.162 Dess syfte var att få kunskap om våldets omfattning, undersöka dess uttryck 

samt eventuella samband med bakgrundsfaktorer. Hur kartläggningen, som ska ligga 

till grund för Stockholms stads arbete med insatser samt förebyggande åtgärder på 

området, ska förbättra situationen för just våldsutsatta papperslösa kvinnor förefaller 

något oklart. Särskilt med tanke på att enkätundersökningen som hela studien bygger 

på enbart riktade sig till folkbokförda inom staden.  

 Under 2011 skickades också motionen Värnandet av de papperslösas 

grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i 

Stockholms stad (2011:29) av Rebecka Adami från Miljöpartiet ut på remiss.163 

Motionären pekade på att Stockholms stad inte ger frivilligorganisationer och jourer 

som tar emot papperslösa ekonomisk ersättning för humanitärt arbete riktat till ”icke-

medborgare”, och därför inte uppfyller sitt ansvar att garantera skydd och stöd till 

människor som utsätts för olika övergrepp. Motionens förslag till beslut i 

kommunfullmäktige var därför att: 

 

• Ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet för papperslösa ska 

få ekonomiskt stöd, och att socialnämnden ska ge ekonomiskt stöd även till jourer 

och organisationer vars verksamhet helt eller delvis är riktad till papperslösa. 

 

Med König Jerlmyr som föredragande borgarråd igen kom kommunstyrelsens förslag 

till beslut i kommunfullmäktige mer eller mindre att upprepas. I König Jerlmyrs 

utlåtande tillades dock att ideella organisationer och kvinnojourer också kan ansöka 

om ett ekonomiskt stöd från staden genom socialnämndens organisations- och 

föreningsutskott. Till motionen hade två remissinstanser i sina yttranden just 

framhållit sådana resonemang. Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till 

socialförvaltningens tjänsteutlåtande (2011-08-16) som förklarade att:  
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Genom socialtjänstens ansvar för de som vistas i kommunerna finns också möjlighet att 

ge bidrag till organisationer som kompletterar socialtjänstens insatser för människor i 

utsatta situationer. Även papperslösa omfattas då av bidragen till dessa organisationer.  

 

I en reservation från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anförd av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet beskrivs dock staden vara restriktiv med att dela ut bidrag till just 

verksamheter för papperslösa. Det framgår också genom organisations- och 

föreningsutskottets riktlinjer, vilka baseras på socialnämndens verksamhetsplan, att 

"prioriterade grupper" bland annat ska omfatta missbrukare och hemlösa vuxna. 

Grupper som papperslösa eller flyktingar nämns inte över huvud taget.164  

 Ärendet remitterades också till Röda Korset (2011-08-19) och Läkare i världen, 

LIV (2011-08-31). Röda Korset pläderade, efter att ha belyst bristerna i papperslösas 

tillgång till vård och sitt eget via Vårdförmedlingen i Stockholms självbekostade 

insatser, för att intentionerna i motionen skulle hörsammas. Dock inte för egen del, 

eftersom organisationens verksamhet ytterst går ut på att kunna avskaffas när behov 

inte längre finns och staten uppfyllt sitt ansvar. Läkare i världen (LIV) gick på samma 

linje:  

 

LIV vet att papperslösa, pga. sin utsatthet, är i stort behov av stöd, skydd och 

uppmärksamhet. Idag har dock inte papperslösa som utsatts för t.ex. hot, misshandel 

eller sexuella övergrepp tillgång till kommunens insatser utan är helt beroende av 

ideella organisationers och goda människors vilja att hjälpa dem. De ideella 

organisationerna tar således ett visst ansvar som borde ligga hos kommunen. 

 

Den senaste för kartläggningen relevanta motionen (2013:10) är den från Inger Stark 

och Jackie Nylander från Vänsterpartiet.165 Motionärerna beskriver hur det idag finns 

alldeles för få kvinnojourer i Stockholm och att de som finns inte kan möta alla 

behov. Bland annat fattas det kvinnojourer för papperslösa. Till problemet hör också 

att villkoren för jourerna är alltför osäkra idag. Därför anser motionärerna att det 
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behövs en helt annan politik på området. Som förslag till beslut i kommunfullmäktige 

anhölls bland annat: 

• Att Kriscentrum för kvinnor ges i uppdrag att ta emot även papperslösa kvinnor. 

• Att de ideella jourerna får ekonomiskt stöd av staden att ta emot papperslösa kvinnor. 

 

Motionen har gått ut på remiss till sex olika instanser varav fyra av dess yttranden 

varit möjliga att tillgå. Ett av de fyra remissvaren nämner dock inget om de två förslag 

som berör papperslösa.166 I ett mejl167 från registrator på stadsledningskontoret 

meddelas att det för motionen hittills inte fattats något beslut i kommunfullmäktige.  

 I återstående remissvar upprepas delar av samma argumentation som förelegat i 

yttranden till de två tidigare motionerna. Samtliga framhåller att våldsutsatta 

papperslösa kvinnor enligt gällande lagstiftning (2kap 2 § SoL) kan och ska få stöd 

och hjälp av kommunen och dess socialtjänst/socialjour i akuta situationer. Det ses 

därför inte finnas någon anledning till att utöka Kriscentrum för kvinnors uppdrag till 

att specifikt omfatta papperslösa.168 Socialförvaltningen menar också att de 

verksamheter som inom förvaltningen kommer i kontakt med papperslösa kvinnor 

medverkar till att idag ge stöd och skydd i den akuta situationen. I Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltnings yttrande framkommer det emellertid att: 

Förvaltningen har uppmärksammat att det i nuläget inte finns förhållningssätt eller 

rutiner för hur socialtjänsten ska hantera frågor som rör papperslösa, exempelvis om 

en faktura skulle komma från kriscentrum för kvinnor. 

 

Två av remissinstanserna tar även de upp (den vid tillfället gällande) underrättelse-

skyldigheten som de framhåller som ett potentiellt hinder för att papperslösa kvinnor 

ska våga söka hjälp från socialtjänsten. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning igen: 

 

Troligtvis skulle förslaget (om att utöka Kriscentrums uppdrag) inte innebära någon 
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reell förändring av antalet papperslösa våldsutsatta kvinnor som söker hjälp, utifrån 

deras rädsla att bli utvisade. 

 

 

7.4.2 Effekter 

 

Under genomförandet av kartläggningen för Röda Korset samlades med det teoretiska 

arbetet parallellt även praktisk kompetens i form av nätverksbygge. Detta för att 

kunskap saknades om hur Röda Korset och Mötesplats för papperslösa i Stockholm 

skulle och kunde agera i akuta situationer och möten med våldsutsatta papperslösa 

kvinnor. Under arbetets gång kom jag endast i kontakt med en kvinnojour i 

Stockholm som med egen finansiering tog emot alla papperslösa kvinnor, oavsett 

bakgrunden till kvinnornas juridiska ställning.169 Därtill lokaliserades fyra andra 

ideella verksamheter, varav två erbjöd skyddat boende med olika stödinsatser och två 

(icke skyddat) boende. Nedan följer en sammanställning av intervjumaterialet som 

ytterligare belyser rådande situation.  

 

 

7.5 Men hur förhåller det sig? 

 

Politik är politik, oense och icke-foglig till sin natur, men genom genuint 

demokratiska regler och institutioner möjlig att foga samman till goda och riktiga 

beslut. För att politiska beslut just ska bli så goda och riktiga som möjligt krävs 

emellertid att de bygger på fakta och reella antaganden om verkligheten. I föregående 

avsnitt är de politiska meningsskiljaktigheterna tydliga. För att bättre syna de 

resonemang och beslut som tagits i frågan om våldsutsatta papperslösa kvinnors 

behov och tillgång på skydd är det således nödvändigt att undersöka hur det förhåller 

sig i realiteten. I följande avsnitt görs en sammanställning av relevant underlag samt 

studiens intervjumaterial, vilket presenterat under fyra temarubriker.  
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7.5.1 Skyddade boenden – Regi och finansiering 

 

Enligt en kartläggning170 gjord av Socialstyrelsen finns det idag omkring 200 

skyddade boenden i Sverige. De flesta av dessa boenden drivs av ideella verksamheter 

(71 procent). Omkring en femtedel (21 procent) drivs i kommunal regi och cirka 8 

procent drivs av privata aktörer. Finansieringen av de skyddade boendena sker främst 

genom en kombination av verksamhetsbidrag från tillhörande kommun och 

dygnsavgifter för de placeringar som sker (45 procent av de skyddade boendena). Av 

de privat drivna boendena svarade 93 procent att verksamheten finansierades genom 

dygnsavgift från kommunen. Av kartläggningen framgår också att 26 procent av de 

skyddade boendena ingått ett generellt avtal med tillhörande kommun om att bli 

utförare av socialtjänst. Med ett generellt avtal används alltså jourens skyddade 

boende för placeringar gjorda av kommunen och dess socialtjänst. Det vanligaste är 

dock att sådana avtal sluts i enskilda fall, för enskilda skyddssökande. 

 De flesta av Sveriges skyddade boenden är alltså beroende av kommunal 

finansiering. Från kvinnojourer, genom media och politiska diskussioner har man 

under en längre tid kunnat höra om verksamheternas bräckliga ekonomiska 

situation.171
 Båda de två stora organisationerna för kvinnojourer, Riksorganisationen 

för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges kvinno- och tjejjourers 

riksförbund (SKR), har signalerat att den långsiktiga finansieringen för jourerna måste 

förbättras.172 De kommunala bidragen täcker sällen verksamheternas faktiska 

kostnader och det är snarare ett undantag än en regel att det finns en långsiktig 

finansiering, vilket både skapar oro för jourerna och de utsatta kvinnorna. Denna bild 

bekräftas av majoriteten av de intervjuade jourerna. En respondent beskriver det som 

om det saknas beständighet i verksamheten och vidare för de kvinnor som man tar 

emot.173 Möjligheten att få extra medel i form av utvecklings- och projektpengar 
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beskrivs snarare som en belastning för verksamheterna, då det både är tidskrävande 

att söka och redovisa samt ses som en osäker finansiering som inte möjliggör någon 

framtidsplanering. Till detta hör att pengarna ofta är sent beviljade på året.  

 I intervju med Wiveca Holst,174 styrelseledamot i Roks, beskriver hon hur 

skillnaden mellan hur de olika skyddade boendena drivs och finansieras även medför 

stora skillnader och förutsättningar mellan jourerna. Kommunala jourer samt de som 

köps upp av socialen har begränsad frihet. De kan inte själva bestämma vem de ska ta 

emot, utan det regleras på en högre nivå. Holst ser det som bekymmersamt när ideella 

kvinnojourer blir utförare av socialtjänst. Resultatet blir att grupper som exempelvis 

papperslösa får det svårare att få tillgång till skydd, då dessa kvinnor undviker att 

vända sig till socialen eller blir nekade hjälp. På frågan om Holst tror att ideella 

kvinnojourer idag medvetet nekar papperslösa blir svaret att hon vill att det ska vara 

behovet som styr, men vet att det inte alltid är så till följd av att jourerna redan är 

ekonomiskt utsatta som det är. 

 Mot bakgrund av att jourerna i dag är hårt ekonomiskt pressade har de flesta 

endast möjlighet att ta emot säkert finansierade myndighetsplaceringar på sina 

skyddade boenden. Avslutningsvis påpekar Holst att om samhället och staten vill ha 

kvar de ideella kvinnojourerna och ser det som önskvärt att kunna erbjuda alla 

våldsutsatta kvinnor skydd, är det viktigt att varje kommun tar ett bättre ansvar och 

förser de ideella jourerna med en trygg finansiering. Huruvida en kommun är rik eller 

fattig eller socialtjänstens tillkortakommanden får inte avgöra kvinnojourernas 

möjlighet att erbjuda skydd utan det måste istället vara efterfrågan, kvinnornas behov, 

som styr.  

 Genom den enkätundersökning som gjordes i samband med Gindl Gyllstöms 

magisteruppsats framkom det också att 38 av de totalt 46 kvinnojourer som besvarat 

enkäten ansåg sig behöva ekonomi för att kunna erbjuda papperslösa kvinnor stöd.175 

Det framkom även att 76 procent av de svarande ansåg sig behöva mer kunskap om 

papperslösa. 78 procent ansåg därtill att de behövde mer kunskap om kvinnojourers 

möjlighet att ta emot papperslösa.176  
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7.5.2 Komplexa fall 

 

I intervjuerna med kvinnojourerna framträder en bild av hur fall med papperslösa 

kvinnor både är resurs- och tidskrävande, något som även bekräftas i Gindl Gyllstöms 

magisteruppsats.177 Informanterna beskriver hur papperslösa kvinnor helt saknar 

ekonomi samtidigt som de ofta har liten vetskap om hur det svenska samhället 

fungerar. Om en papperslös kvinna inte vill kontakta eller blivit nekad hjälp från 

socialtjänsten, betyder det att kvinnojourerna själva vid en placering på skyddat 

boende måste stå för alla omkostnader, samtidigt som en stor arbetsinsats i from av 

praktiskt stöd måste till. Informanterna framhåller också hur våldet som dessa kvinnor 

utsatts för kommer i skymundan av statusen som papperslösa. Kvinnornas fokus 

ligger inte på att bearbeta sina upplevelser av våldet utan främst på att lösa situationen 

med sitt uppehälle, då ett återvändande till hemlandet för många framhålls som direkt 

livshotande. Detta leder till att flera av jourerna parallellt med behandlingen försöker 

hjälpa till att driva processer för att kvinnorna ska erhålla uppehållstillstånd. Flera av 

jourerna vittnar om långdragna, krävande men också många gånger lyckade processer 

där uppehållstillstånd beviljats exempelvis genom arbete, anknytning till barn eller 

genom ny relation, till följd av våldet kvinnan utsatts för eller på asylgrundade skäl.  

 

 

7.5.3 Plats- och bostadsbrist 

 

Statistikföringen från de två riksorganisationerna Roks och SKR vittnar om att trycket 

på landets kvinnojourer ökar samtidigt som jourerna i större utsträckning tvingas säga 

nej till kvinnor som söker skyddat boende.178
 En kvinnojour i Stockholm uppger att de 

idag avvisar ca 40 procent av socialtjänstens förfrågningar och utöver det tvingas 

avvisa de papperslösa kvinnorna som söker skyddat boende hos dem. Trots behovet 

uppger jouren att det finns en svårighet att våga expandera till följd av den kortsiktiga 

och osäkra finansieringen.179 
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Förutom efterfrågan kan en bidragande faktor till platsbristen på skyddade boenden 

även förstås påverkas av den rådande bostadsbristen, vilken är särskilt påtaglig i 

storstadsregionerna. Till följd av att allmännyttan successivt säljs ut180 i kombination 

med att hyresvärdar själva kan välja ut sina hyresgäster får vissa kvinnor det svårt att 

få en bostad efter den akuta situationen och blir därför kvar i längre perioder på det 

skyddade boendet. Således upptas ibland kvinnor som inte längre har ett skyddsbehov 

platser på skyddade boenden. En av informanterna beskriver också hur det inte bara 

för kvinnojourer är svårt att få hyresvärdar att acceptera dem som hyresgaranter, utan 

hävdar även att socialtjänsten många gånger väljs bort då hyresvärdarna tror att de ska 

få problem med ”sådana” hyresgäster.181 Just bostäder var också en resurs som 

kvinnojourer (25 av 46) i Gindl Gyllstöms enkätundersökning framhöll som 

nödvändig för att jourerna skulle kunna ge våldsutsatta papperslösa kvinnor stöd.182  

 I ett antal av de genomförda intervjuerna påpekas att det är så gott som omöjligt 

för kvinnojourerna att själva ordna med boende för papperslösa kvinnor efter den 

akuta skyddsperioden.183 Dessa kvinnor har sällan några sociala nätverk och 

begränsade kunskaper i svenska språket. Ett återvändande till den våldsutövande 

mannen eller ett liv på gatan framstår därför många gånger som det enda alternativet 

till det skyddade boendet. De ideella jourerna som idag tar emot papperslösa kvinnor 

delar resonemanget att om inte de hjälper dessa kvinnor, så gör ingen det. Mot denna 

bakgrund vittnar också dessa jourer om att papperslösa kvinnor blir kvar under en 

längre tid, ibland flera år, på de skyddade boendena, vilket både är resurskrävande och 

icke-önskvärt för de kvinnor och medföljande barn som drabbas.  
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7.5.4 Socialtjänstens agerande 

 

I samband med den kartläggning som forskare vid Malmö Högskola genomförde 

framkom det att kommuner hanterar frågor om papperslösa på mycket olika sätt. Som 

en förklaring belyser materialet hur 91 av 140 kommuner uppgav att de helt saknade 

utarbetade riktlinjer för hur ärenden med papperslösa ska hanteras. Endast 10 

kommuner uppgav att de hade riktlinjer och fem kommuner sa sig ha riktlinjer som 

var specifikt inriktade mot papperslösa barn och barnfamiljer.184 

 Socialtjänstens skiljaktiga hantering av ärenden gällande papperslösa bekräftas 

även av de för studien intervjuade kvinnojourerna samt genom de telefonintervjuer 

som riktats till socialtjänsten. Därtill visar det sig att hanteringen inte bara skiljer sig 

mellan kommunerna utan även inom kommunerna.  

 Flera av kvinnojourerna beskriver socialtjänsten som ett lotteri, där snarare 

budgeten än riktlinjer verkar styra myndighetens förhållningssätt. 185 Flera av 

informanterna vittnar om fall med våldsutsatta papperslösa kvinnor där socialtjänst 

eller socialjour direkt slussat vidare kvinnor till kvinnojourer utan att öppna något 

ärende.186 Andra berättar om hur dessa kvinnor redan i ”luckan” avvisats och aldrig 

erhållit några skriftliga beslut, vilket gör det omöjligt för kvinnorna att överklaga.  

 En kvinnojour i Göteborg med erfarenhet från flera olika socialtjänstkontor 

beskriver även hur socialtjänsten många gånger är överbelastade och att anställda 

inom verksamheten är oense om vilken grupp inom myndigheten som ärendet ska 

skickas till. Informanten gör vidare antagandet att ingen riktigt vill ta i de här 

ärendena, vilket resulterar i att de utsatta kvinnorna hamnar mellan stolarna.187 När en 

uppföljning med anställda på jouren görs188 berättar de om ett pågående ärende som 

illustrerar problematiken. Efter att själva gjort en placering på sitt skyddade boende av 

en våldsutsatt papperslös kvinna och hennes medföljande barn kontaktade jouren 

socialtjänsten för hjälp. Jouren hänvisades att istället vända sig till socialjouren som i 
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sin tur hänvisade tillbaka till socialtjänsten med uppmaning om att det var dem som 

enligt vistelsebegreppet skulle ses som ansvariga. Nu är det ett halvår sedan den 

initiala kontakten togs, och ärendet är än idag olöst. För att tvinga socialtjänsten till en 

utredning skulle jouren kunna göra en orosanmälan om att kvinnans barn mår dåligt. 

Men då utfallet förstås som mycket osäkert föredrar jouren att försöka diskuteras fram 

en faktisk och mer långsiktig lösning med de olika parterna. 

 Liknande erfarenhet bekräftas av en jour i Stockholm där informanten i ett 

mycket akut ärende blivit ”runtbollad” till olika avdelningar, socialjour och 

socialtjänstkontor innan hjälp kunnat erhållas. Med denna erfarenhet konstaterar 

informanten att det måste vara än svårare för en papperslös kvinna som varken talar 

svenska eller har tillräcklig samhällsorientering att själv söka hjälp från socialen.189 

En annan informant i Stockholm beskriver det som meningslöst att vända sig till 

socialtjänsten. De granskar ärendet men kommer till samma slutsats; det ligger inte på 

deras bord, de har inte mandat för att hjälpa de papperslösa.190  

 Tre informanter191 påpekar också att de ibland uppfattat en särskild ovilja från 

socialtjänstens sida att ta sig an ärenden som de själva redan tagit sig an och sedan 

försökt få hjälp med. ”Så länge kommunen vet att någon annan har ansvaret och 

hjälper kvinnan och barnet så behöver de inte bry sig”, förklarar en av 

informanterna.192  

 Denna utsaga bekräftas också i ett av samtalen med socialtjänsten.193 Personen 

som är enhetschef på ett socialtjänstkontor i Göteborg beskriver att om någon kommer 

med ett ärende från en kvinnojour så anses inte det vara akut. Vidare ges förklaringen 

att socialtjänsten endast kan bistå papperslösa i akuta situationer. Om den som är 

utsatt däremot kommer på egen hand så tar de ”självklart” emot, för att i efterhand 

vända sig till socialjouren för en såkallad tillhörighetsutredning.194 I kontakt195 med 
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socialjouren i Göteborg tydliggörs däremot att de inte har uppdraget att göra 

tillhörighetsutredningar för målgruppen papperslösa.  

 En ideell verksamhet, inriktad på att hjälpa kvinnor som hamnat i prostitution 

och människohandel för sexuella ändamål, beskriver hur de drar sig för att kontakta 

socialtjänsten. Förutom det faktum att kvinnorna själva sällan vill ha någon 

myndighetskontakt förklaras hur inblandning av socialtjänsten ofta innebär 

tidskrävande möten, ökat pappersarbete och mest krångel och tjafs. Då ekonomisk 

möjlighet finns, anser de anställda att verksamheten har lättare att stötta dessa kvinnor 

utan socialtjänstens inblandning. De framhåller vidare att det för verksamheten är 

viktigt att lägga allt fokus på kvinnorna och att någon annan måste driva denna 

lobbying med att få socialtjänsten att ta sitt ansvar.196 Vidare beskriver flera av 

informanterna hur samarbetet med socialtjänsten tidskrävande när det handlar om fall 

med papperslösa kvinnor. Finns det däremot barn med i bilden framhåller samtliga att 

det är enklare att erhålla socialtjänstens hjälp.  

 I samtal197 med Anna Häger avdelningschef på Kvinnofridsenhetens 

Akademiska sjukhus i Uppsala, poängteras att det också kan ha blivit svårare för 

papperslösa kvinnor att komma in på skyddade boenden i och med att Socialstyrelsen 

gett direktiv om att journalföringen och dokumentationen över ärenden måste 

förbättras. I linje med detta resonemang förklarar en informant från en kvinnojour i en 

grannkommun till Stockholm att jouren inte själva vågar placera papperslösa kvinnor 

i sitt skyddade boende till följd av att de måste redovisa att kommunens resurser 

används till just kommunens invånare.198 

 Även om det framstår som svårt för våldsutsatta papperslösa kvinnor att få 

tillgång till skyddat boende via socialtjänsten, framkommer det genom 

intervjumaterialet (från både kvinnojourer och socialtjänsten) att två kategorier 

papperslösa kvinnor de facto via myndighetsplaceringar kommer in på de skyddade 

boendena. Den ena kategorin är kvinnor som varit utsatta för trafficking där polisen är 

inblandad och kan slussa kvinnorna vidare. Den andra kategorin papperslösa kvinnor 

är de som kommit till Sverige genom anknytning men vars tillfälliga 
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uppehållstillstånd slutat gälla då hon på grund av våld lämnat mannen.  

 Jourerna beskriver hur kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning 

till en man erhåller ett tillfälligt uppehållstillstånd och får samtidigt ett 

personnummer. Har kvinnan ett personnummer, även om det tillfälliga 

uppehållstillståndet i praktiken inte ska gälla (upphör i samband med att 

anknytningsrelationen bryts, eller kan ha hunnit att gå ut) framstår det som att 

socialtjänsten är villiga att placera kvinnorna på skyddade boenden i och med att de 

har de ”fyra sista”. Några informanter förklarar att kvinnorna söker nytt 

uppehållstillstånd i samband med placeringen, men att det kan dröja lång tid innan 

Migrationsverket tar upp deras ansökan. Under den perioden är kvinnorna i praktiken 

papperslösa. Några informanter förklarar dock hur socialtjänsten ibland endast gått in 

i det akuta skedet för att sedan lägga ansvaret på kvinnan att lösa situationen och hitta 

eget boende.199 Då kvinnorna i de flest fall är helt ekonomiskt beroende av männen 

och inte har någon annanstans att ta vägen har det hänt att de återvänt till den man 

som misshandlar dem och historien har således kommit att upprepa sig. Flera av 

informanterna beskriver också hur anknytningsfallen många gånger handlar om 

kvinnor som blivit bortgifta eller kommit till Sverige för att i praktiken behaga en 

svensk man sexuellt eller med hushållstjänster.  

 I samtal med SKR:s kanslichef Lotta Sonemalm (2013-10-18) understryker hon 

att alla våldsutsatta kvinnor som vistas i en kommun har rätt till stöd. När papperslösa 

kvinnor inte erhåller detta stöd är det viktigt att de först och främst får ett skriftligt 

beslut från socialtjänsten, men sen också hjälp med att överklaga beslutet så att 

problematiken verkligen synliggörs. Wiveca Holst200 från Roks vill peka på en 

okunnig socialtjänst i frågor som rör papperslösa. Hennes erfarenhet är att 

socialtjänsten arbetar och tolkar socialstyrelsens direktiv väldigt olika och att systemet 

idag bygger på godtycklighet, vilket urholkar rättsäkerheten. Även Holst har fått det 

beskrivet hur socialtjänsten ibland inte ens vill pröva ärenden med papperslösa. Detta 

med argument som att papperslösa inte har rätt att stanna i landet och därför inte 

heller kan få något stöd av socialen.  

 Genom den kontakt som för studien upprättats med socialtjänst och socialjour 

bekräftas också Holst kritik. Det föreligger som om både handläggare och 
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enhetschefer på olika socialkontor har en skiljaktig uppfattning över hur man ska 

agera och vilka riktlinjer som ska följas i ärenden med papperslösa. I samtal201 med en 

ansvarig för en socialtjänsts relationsvåldsenhet i Stockholm beskrivs hur alla 

våldsärenden alltid utreds. Enheten har erfarenhet av flera placeringar av 

”anknytningskvinnor” som blivit papperslösa när deras tillfälliga uppehållstillstånd 

gått ut. Dessa kvinnor beskrivs dock vara papperslösa mycket kortvarigt då samtliga 

hamnar i nya processer/utredningar för nytt uppehållstillstånd. Erfarenhet av ”rent 

papperslösa” säger sig den ansvarige inte ha, men försäkrar att de alltid kan göra 

åtminstone akuta placeringar.  

 I kontakt202 med en handläggare på socialjouren i Stockholm är det helt andra 

besked som ges. Enligt handläggaren (som emellertid saknar erfarenhet av ärenden 

gällande våldsutsatta papperslösa kvinnor) kan de i dess ärenden inte göra någonting 

då berörda personer inte har rätt till socialt bistånd. ”Går ju inte om de vistas illigalt 

här” förklarar handläggaren. ”Får vi ett sådant ärende så får vi förklara att vi inte kan 

hjälpa till”. På frågan huruvida det finns några riktlinjer för hur de ska agera i ett 

sådant ärende blir svaret: ”Nej, för vi kan ju inte hjälpa”. När jag därefter upplyser 

handläggaren om att det faktiskt finns riktlinjer från socialstyrelsen för hur sådana 

ärenden ska hanteras kommer detta som en överraskning. Men handläggaren försäkrar 

då att någon annan i arbetsgruppen om fyra säkert vet hur man ska agera om ett sådant 

ärende dök upp  

 En enhetschef vid en socialtjänst i Göteborg poängterar att just bristen på 

erfarenhet i ärenden med papperslösa förmodligen bidrar till att många handläggare 

och socialkontor saknar rutin och kan vara osäkra på hur de ska agera.203 En annan 

enhetschef vid ytterligare en socialtjänst i Göteborg beskriver hur lagstiftningen inte 

ger möjlighet att hjälpa personer som inte har rätt att vistas här mer än i akuta 

situationer. Vilket beskrivs inbegripa sjukvård och kortare boendeperioder.204 

 Vidare har även olikartad uppfattning påträffats på samma socialkontor. I samtal 
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med enhetschefen205 förklaras hur verksamheten (i Stockholm) inte kan ”lägga mer än 

akuta insatser för papperslösa”. Och då de inte hjälper mer än akut görs heller inga 

utredningar i de ärendena. Vidare beskrivs akuta insatser kunna handla om sjukvård 

och kortare boendeplaceringar, så som på natthärbärgen. Även hjälp med biljett till 

hemlandet kan ordnas. På frågan om på vilka grunder de fattar sådana beslut ges 

hänvisning till Utlänningslagens 3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl. och 

till Socialstyrelsens utgivna riktlinjer EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning. 

Att det finns ett särskilt stycke i Socialstyrelsens handbok Våld beträffande 

kommunens ansvar för de som saknar uppehållsrätt i landet, alltså papperslösa, visar 

det sig att enhetschefen är ovetande om. 

 I kontakt med en av handläggarna206 (samordnare för våld i nära relation) på 

samma socialkontor förmedlas en helt annan bild. Samordnaren beskriver hur de 

hanterar dessa ärenden som vilket kommunmedborgarärende som helst, gör 

individuella prövningar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen samt följer 

socialstyrelsens olika direktiv. Finns det osäkerhet rådgörs det med kommunjurist, 

socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

 Passande kan detta kapitel avslutas på samma sätt som en intervju med en 

anställd på kvinnojour.207 Detta genom att belysa hur systemet idag har olika regler 

för olika människor, där allt kategoriserande av människor gör att man helt glömmer 

människan som man har framför sig. Istället önskar informanten att man började 

tänka mer humant och etiskt när det handlar om våldsutsatta kvinnor generellt. 
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8. Slutsatser 

 

Till följd av en knapp och kortsiktig finansiering kan många ideella kvinnojourer 

endast ta emot ekonomiskt säkra placeringar på sina skyddade boenden. Vidare gör 

komplexiteten i fall som handlar om papperslösa mottagandet av dem särskilt resurs- 

och tidskrävande. Flera stockholmspolitiker hävdar dock att det inom kvinnojourernas 

verksamhetsbidrag finns utrymme för jourerna att ge insatser till papperslösa samt 

framhåller att jourerna även kan söka medel i form av projektpengar. Yttranden som 

när de ställs mot berättelserna från verksamheterna själva ger uttryck för en skev 

verklighetsuppfattning. I intervjumaterialet dementeras det att kvinnojourerna har en 

tillräckligt god ekonomi för att avvara en del av verksamhetsbidraget för sådana 

insatser. Parallellt drar sig också många jourer för att söka projektpengar på grund av 

den extra arbetsbelastning det utgör att söka och redovisa endast eventuellt erhållna, 

kortsiktiga medel. 

 För att kunna garantera våldsutsatta papperslösa kvinnor skydd måste offentligt 

ansvariga i första hand se till att ideella kvinnojourer får ersättning för dessa kvinnor 

eller förse jourerna med en tryggare finansiering som de facto möjliggör en 

behovsstyrd mottagning. Våldsutsatta kvinnors behov är det enda som bör få styra i 

avgörandet för placering på skyddat boende, även om det handlar om mycket 

komplexa fall. Under rådande omständigheter ställs idag anställda vid kvinnojourer 

inför hård press och i svåra och etiska dilemman när de tvingas neka dessa kvinnor. 

Resonemanget kan jämföras med det som Läkarförbundet hade när de tog ställning i 

frågan om papperslösas rätt till sjukvård.208
 Förbundet utgick då från sin policy och ett 

medicinetiskt perspektiv om att läkares bedömning alltid måste utgå från patientens 

behov. Således får varken patientens rättsliga status eller betalningsförmåga inverka 

på en läkares beslut om att ge eller avstå från vård.  

 Utifrån den forskning och erfarenhet som finns är det tydligt att våldsutsatta 

papperslösa kvinnors problematiska situation inte kan reduceras till ett nationellt 

spörsmål, utan tvärtom är en angelägenhet av omfattande och gränsöverskridande 

karaktär. Detta återspeglas också i de människorättsliga konventioner, betänkanden 
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och uttalanden som kommit från både FN, Europarådet och EU, och som uppmanar 

respektive medlemsstater att ta ansvar och tillförsäkra, vad de förstår som en särskilt 

utsatt grupps, tillgång till sina mänskliga rättigheter. Kvinnorättskommittén har 

dessutom uttryckligen betonat staters skyldighet att identifiera just papperslösa som så 

kallade rättighetsbärare. Vidare är det intersektionella perspektivet inkorporerat såväl 

i den internationella folkrätten som inom FN, Europarådet och EU genom upprepad 

anmodan att säkerställa åtnjutandet av de fri- och rättigheter utan diskriminering på 

någon grund. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har därtill tydliggjort att 

stater särskilt ska beakta hur det för kvinnor är vanligt förekommande med 

diskriminering som just baseras på flera grunder. Tillika understryker Europeiska 

Kommissionen hur en intersektionell ansats ses som ett nödvändigt steg mot ökad 

jämställdhet. Med utgångspunkt i de internationella och regionala åtaganden som 

Sverige ålagt sig att följa är det därför rimligt att hävda att Svenska staten har en 

lagstadgad skyldig att även tillgodose skydd för våldsutsatta papperslösa kvinnor.  

 Utifrån den svenska lagstiftningen blir ansvarsfrågan för våldsutsatta 

papperslösa kvinnor något mer otydlig. Vid en första anblick och utifrån de 

jämställdhetspolitiska mål som åtskilliga lagförarbeten utgår ifrån, förefaller det som 

att ett krafttag måste tas mot allt könsrelaterat, där brottsoffren ska ha rätt till skydd 

och upprättelse. Därtill har kvinnor med utländsk bakgrund och så kallade 

”anknytningskvinnor” upprepade gånger beskrivits som grupper som i 

våldssituationer kan vara i behov av särskilt utformade stöd- och hjälpinsatser. En 

invändning skulle emellertid kunna vara att de för studien analyserade förarbetarna 

enbart ska förstås gälla svenska invånare/bosatta. Ett sådant antagande skulle dock 

framstå som motsägelsefullt i ljuset av att samma skrivelser befäster att frihet från 

våld ytterst är en fråga om just allas rätt till fullt åtnjutande av mänskliga rättigheter. 

Utifrån den teleologiska lagtolkningen209 bör det därför kunna hävdas att även 

våldsutsatta papperslösa kvinnor har rätt till skydd i Sverige.  

 Det går även att se hur det föreligger ett ansvar hos socialtjänsten, men att 

konkret fastslå hur långt detta ansvar sträcker sig är betydligt svårare. Devis beror det 

på att det saknas relevanta och prejudicerande domar i sådana ärenden. Till detta hör 

även att SoL är en ramlag med tolkningsutrymme och att socialstyrelsens riktlinjer 

inte är juridiskt bindande. Vad som emellertid kan utläsas är att man som papperslös 
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alltid har rätt att söka hjälp från socialtjänsten och att de har en utredningsskyldighet. 

Vilket det har visat sig att anställda vid socialtjänsten inte alltid är medvetna om. Det 

föreligger också som att socialtjänsten är skyldiga att bistå i akuta lägen. De flesta 

handläggare och enhetschefer som kontaktats för studien har också framhållit att 

kvinnorna kan få detta skydd, men samtidigt råder det delad mening om vad som 

faktiskt räknas som en akut situation. Det är tydligt hur socialtjänstens agerande idag 

både skiljer sig mellan och inom kommuner. Men också genom studien bekräftat hur 

kunskap och förhållningsätt om papperslösa kan skilja sig på ett och samma 

socialkontor.  

 Den mångtydiga lagstiftningen och socialtjänstens skiljaktiga hantering av 

ärenden med papperslösa återspeglas också politiskt. Tydligt är att det råder bred 

politisk enighet i Sverige om att mäns våld mot kvinnor är ett område som ska 

prioriteras högt. Regering har därtill uttryckt att deras strävan är att detta våld ska 

upphöra. Men i frågan om vilka våldsutsatta kvinnor som ska kunna få skydd och i 

vilken utsträckning råder det uppenbart oenighet om. Detta blir tydligt både när man 

jämför hur frågan om de papperslösa kvinnornas skyddsmöjlighet behandlats mellan 

de tre granskade städerna, men också inom kommunpolitiken. Det är tydligt vilka 

partier som driver frågan (skriver motioner) om bättre skyddsmöjligheter. Det kan 

heller inte ses som en slump att just de rödgröna städerna Göteborg och Malmö både 

bekänt det bristfälliga skydd som våldsutsatta papperslösa kvinnor har och därtill 

vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Intressant är hur både de beslutsgrunder 

och de åtgärder som vidtagits skiljer sig åt städerna emellan. Det beslut som togs av 

Göteborgs kommun grundar sig på de internationella åtaganden som Sverige och 

vidare även Göteborgs Stad förstås ha gentemot alla våldsutsatta kvinnor. Beslutet i 

Malmö utgick istället från socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer, vilka även 

de befäster stadens ansvar att tillhandahålla skydd för alla våldsutsatta kvinnor. Vid 

en första anblick framstår det anmärkningsvärt att politikerna i Malmö ändå valde att 

ge ansvaret till en ideell kvinnojour, som med avsatta resurser endast kunnat 

möjliggöra en plats för papperslösa på sitt skyddade boende. Detta innebär sannolikt 

att det även fortsättningsvis kommer att vara svårt för våldsutsatta papperslösa 

kvinnor att söka och få skydd från socialtjänsten och vidare svårt för andra ideella 

kvinnojourer att ta emot papperslösa i bristen på statlig finansiering Därtill kan 

Malmös tillvägagångssätt bidra till ett fortsätt underbyggt parallellsamhälle där ideella 

verksamheter förväntas lösa kommunens tillkortakommanden. Samtidigt bottnar 
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Malmös agerande i förståelsen av att lagstiftningen, angående den uppgiftsskyldighet 

som föreligger socialtjänsten, hindrar kommunal verksamhet att själva ta emot eller 

placera papperslösa kvinnor. Och för att beslutet just inte bara skulle stanna vid ett 

beslut, gjordes ett medvetet val att ge uppdraget till en ideell kvinnojour. 

 I Göteborg är det nu över tre år sedan kommunfullmäktige tog ställning för 

våldsutsatta papperslösa kvinnors rätt till skydd. Ändå är det fortfarande ovisst när 

implementering av beslutet kommer ske och vad det i praktiken faktiskt kommer att 

innebära.  

 Ser man till sist till Stockholm har inga särskilda åtgärder vidtagits för att 

förbättra skyddet för våldsutsatta papperslösa kvinnor. I avstyrkta (och icke-

behandlad) motioner har Stockholms stads styrande politiker menat att skyddsbehovet 

för kvinnorna redan är tillgodosett och att de i dagsläget kan vända sig till 

socialtjänsten för hjälp i akuta situationer. Parallellt har politikerna varit väl 

införstådda och öppet pekat på hur papperslösa troligtvis har undvikt att söka hjälp 

från socialtjänsten till följd av den tidigare gällande underrättelseskyldighet, vilken 

både socialtjänsten och politiker bevisligen misstolkat. Resonemanget om tillgodosett 

skydd förefaller således paradoxalt. Politikernas okritiska påtalanden skildrar de facto 

deras kännedom om ett system som i praktiken innebär strukturell, eller kanske vid 

dess rätta benämning institutionaliserad diskriminering.  

 Den här studien visar på att det inte räcker med att diskutera våldsutsatta 

papperslösa kvinnors rätt till skydd på kommunal nivå. Den här frågan angår alla 

Sveriges kommuner och för att finna en tillfredställande lösning måste den behandlas 

på nationell nivå. Det är därför bekymmersamt att den utredning som presenteras av 

den nationella samordnaren mot våld i nära relationer även den utelämnar den 

problematik som papperslösa kvinnor möter. Faktum är att tidigare kartläggningar, 

studier och utredningar på området, vilka inte inkluderat papperslösa kvinnor inte har 

lett till bättre skyddsmöjlighet för gruppen. Och så länge papperslösa inte inkluderas 

kan inte heller några garantier ges om att sådant material kommer förbättra 

papperslösa kvinnors situation. Det säger egentligen sig självt. Skulle 

funktionshindrade eller kvinnor med missbruk sluta räknas som särskilt utsatta 

grupper inom arbetet mot våld i nära relationer skulle det sannolikt tas mindre hänsyn 

till gruppernas specifika behov. För särskilt utsatta grupper är just särskilt utsatta då 

det för dem föreligger omständigheter som kräver att specifika insatser och åtgärder. 

Att den nationella samordnarens utredning kommer gynna papperslösa, även om inte 
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gruppen specifikt tas upp, förefaller alltså mindre sannolikt. Ett nationellt 

synliggörande är därför ett första steg för att säkra alla våldsutsatta papperslösa 

kvinnors rätt och möjlighet till skydd.  

 I september 2014 ska Sverige rapportera om genomförandet av FN:s 

Kvinnokonventionen. FN:s medlemsländer ska också under 2014 rapportera 

uppföljningen av Pekingplattformens210 12 kritiska områden, varav våld mot kvinnor 

är en. Detta är ett bra tillfälle för organisationer och andra ideella krafter att lämna så 

kallade skuggrapporter och därigenom sätta internationell press på Svenska staten. 

 Vidare är det angeläget att understryka hur frågan om våldsutsatta papperslösa 

kvinnors rätt till skydd måste hållas isär från migrationspolitiska resonemang. I de fall 

sådana resonemang ändå framhålls är det viktigt att syna dessa för det ska vara 

möjligt att behandla och fatta beslut i frågan på ett legitimt sätt. Som framkom i 

resultatdel 2 var det flera remitterande instanser till motionen i Göteborg som just 

utgick från ett migrationspolitiskt perspektiv. Detta genom att hävda att ett utvidgat 

ansvar för våldsutsatta papperslösa kvinnor skulle innebära en positiv särbehandling 

av kvinnor som vistades illegalt i landet. Argument som detta döljer inte bara vad 

frågan faktiskt handlar om utan synliggör också hur man i första hand pekar ut de 

våldsutsatta kvinnorna som kriminella, utan att beakta de (tillsynes ansvarsfria) 

våldförande förövarna. Det blir vidare påfallande att ett resonemang som detta går i 

linje med Sverigedemokraternas reservation mot beslutet i Malmö, i vilken de 

framhöll sitt motstånd av ”all form av sponsring av kriminell verksamhet”. 

Följaktligen tangerar en hopblandning av politikområden att leda till irrelevanta 

ställningstaganden. 

 Detta betyder dock inte att man ska behandla frågan om rätten till skydd utifrån 

ett snävt förfarande, utan tvärt om måste man ta ett holistiskt grepp om frågan, men 

inom dess verkliga ramar. För bevisligen är våldsutsatta papperslösa kvinnors rätt till 

skydd inte bara en fråga om det onödiga lidande som utsatta kvinnor och barn drabbas 

av, utan det är även en fråga om rättssäkerhet, straffrihet, jämställdhet och inte minst 

en fråga om mänskliga rättigheter. 
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Studien har visat hur socialtjänstens handläggning av fall med våldsutsatta 

papperslösa kvinnor både skiljer sig inom och mellan kommuner. Det godtyckliga 

agerandet leder till bristande rättsäkerhet, då det blir omöjligt att förutse hur 

socialtjänstlagen kommer att tillämpas. Kvinnornas möjlighet till skydd kan inte få 

avgöras av geografiska skäl eller omständigheter som om det finns barn med i bilden, 

om polisen varit inkopplad eller om kvinnan sen tidigare har ett personnummer. 

Materialet visar också på att våldsutsatta papperslösa kvinnor av rädsla för att bli 

utvisade både undviker att vända sig till polis för att anmäla och andra myndigheter 

för hjälp. Det förekommer även att förövare använder sig av denna situation genom 

att hota med att berätta för polis vart kvinnorna uppehåller sig. Detta skapar en cirkel 

av straffrihet. Men så länge kvinnofridslagen inte överordnas utlänningslagen, så 

länge det inte finns en avskild polisstation för papperslösa att anmäla brott utan att 

riskera utvisning,211 eller en liknande arena såsom kvinnojourer där dessa kvinnor kan 

komma till tals utan att riskera att utvisas, förblir det en omöjlighet att få brotten 

lagförda. Kvinnor offras och förövare förskonas. 

 Frågan handlar också om jämställdhet, eller kanske snarare bristen på den. Om 

Sverige verkligen strävar efter att bli ett jämställt samhälle måste allt våld mot alla 

kvinnor bekämpas. Genom papperslösa kvinnor nekas skydd väljer staten indirekt att 

acceptera att män genom sin maktposition utsätter kvinnorna för könsrelaterat våld. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det tolkas som att jämställdhetsprojektet inte 

inbegriper den papperslösa kvinnan och att hon inte är lika mycket värd att skydda på 

grund av sin juridiska status och (som Lenardts avhandling visat) även sitt etniska 

ursprung. Och kanske är det så att de jämställdhetspolitiska målen i Sverige är etniskt 

kodade av vithet. 

 Slutligen ska en utökad tillgång till skydd för våldsutsatta papperslösa kvinnor 

ses som en konsekvens av Svenska statens skyldighet att både följa och förverkliga 

sina internationella åtaganden. För frihet från könsrelaterat våld kan inte förbli statligt 

villkorat.
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 1 (riktade till kvinnojourer) 
 

 
• Skulle du kunna berätta om x verksamhet?  

 

• Hur ser finansieringen ut för x? 

- Verksamhetsbidrag 
- Socialtjänsten - dygnsplaceringar 
- Projektpengar 
- Andra medel – ex gåvor 
 

• Hur ser din personliga erfarenhet ut av att möta våldsutsatta papperslösa 

kvinnor? 
 

• Kan du ge exempel på olika fall?  

Kan man prata om typfall? 
Särskild kategori papperslösa? – Anknytningsfall, människohandel, avslag på 
asylansökan etc.  
Nationalitet? Ålder? 

 

• Hur fungerar samarbetet med socialtjänsten i de här fallen? 

 

• Hur arbetar x med papperslösa kvinnor?  
Vilka insatser kan ni erbjuda dem? 
Har ni särskilda rutiner för papperslösa kvinnor?  
Anser ni er behöva riktlinjer i arbetet med papperslösa kvinnor? (Ex från Roks 
eller kommunen?) 
 

• Har ni diskuterat eller kanske tvivlat på om det är lagligt att ta emot 
papperslösa kvinnor? 

 

• Hur ser ni på konsekvenserna om våldsutsatta papperslösa kvinnor inte får 
tillgång till skyddat boende? 

 

 

 

Intervjuguide 2 (kompletterande frågor till 
kvinnojourerna) 
 
 

Göteborg (specifikt): 
 

• Har det hänt något sedan vi hade kontakt i höstas? 
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• Gjorde socialtjänsten placeringar av papperslösa hos er före beslutet i 
kommunfullmäktige? 
 

• Har socialtjänsten gjort några placeringar efter beslutet? 
 

• Vet ni hur socialtjänstens utredning för placering av en papperslös kvinna ser ut? 
Görs en ”vanlig” utredning/biståndsprövning? 
 

 
Till alla: 
 
• Vet ni om någon av de papperslösa kvinnor som ni mött vänt sig till 

socialtjänsten innan de kommit i kontakt med er? 

 

• Har ni vänt er till socialtjänsten för att försöka få socialtjänsten att stå för en 
placering på ert skyddade boende eller hjälpa till i en situation där ni inte haft 
möjlighet att hjälpa? 
Vet ni i så fall om någon så kallad biståndsutredning har gjorts?  
Om det finns några skriftliga avslag? 
 

• Vet ni konkret hur och på vilka grunder som kvinnorna blivit nekade?  
 

• Kan ni namnge ett socialtjänstkontor som har gjort en placering och/eller nekat en 
papperslös kvinna? 
 

• Har ni papperslösa kvinnor hos er idag? 
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Bilaga 2 

Informationsmejl till informanterna 

 

Hej! 

Mitt namn är Marianne Oskarsson. Jag går masterprogrammet i mänskliga rättigheter 
vid Uppsala universitet och gör just nu en 10 veckors praktik på Röda Korset 
(Stockholm) och projektet Mötesplats för papperslösa. Utöver att vara verksam i 
projektets löpande arbete gör jag en kartläggning över hur möjligheterna till skyddat 
boende ser ut för våldsutsatta papperslösa kvinnor. Kartläggningen tar avstamp i den i 
Göteborg hörsammade kampanjen Ain’t I a Woman och kommer att sammanställa hur 
den aktuella situationen ser ut. Jag ämnar både att titta på Malmö, Göteborg och 
Stockholm och se över politiska motioner och beslut, samt samla in erfarenheter och 
fallbeskrivningar från kvinnojourer, Röda Korsets vårdförmedlingar och från andra 
ideella verksamheter som har erfarenhet av att möta våldsutsatta papperslösa kvinnor. 
 
Utöver att synliggöra den aktuella situationen är tanken att kartläggningen ska fylla en 
praktisk kunskapslucka. Röda Korset behöver få bra rutiner och veta hur man ska och 
kan agera i mötet med våldsutsatta papperslösa kvinnor. Därför behövs vetskap om 
hur rutinerna ser ut på de kvinnojourer som idag tar emot papperslösa och vilka av 
dem eller andra nätverk som skulle kunna kopplas till organisationen. Vart kan vi 
hänvisa de kvinnor vi möter? Vilken hjälp kan de förvänta sig?  

Det är mot denna bakgrund som jag önskar att komma i kontakt med x och undrar 
därför om jag skulle kunna ringa er för ett första kortare samtal i nästa vecka? 

 

Vänligen 

Marianne Oskarsson 

 


