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Abstract 

 

Att vara papperslös innebär att leva utan uppehållstillstånd med avsaknaden av de rättigheter 

som svenska medborgare har. Denna rättslösa status i kombination med att vara kvinna kan 

innebära en ökad sårbarhet för diskriminering, våld och förtryck (Bexelius, 2008). I 

föreliggande studie har 5 yrkesverksamma kvinnor från 4 olika kvinnojourer i Stockholm och 

närliggande städer intervjuats om deras möten och arbete med papperslösa kvinnor. Fokus har 

legat på deras kunskap om målgruppen, hur de arbetar praktiskt, vilka perspektiv de utgår från 

samt hur de beaktar de mänskliga rättigheterna i sin strävan mot att förbättra papperslösa 

kvinnors livsvillkor. Vi har redogjort för tidigare forskning om globaliseringen, kvinnors 

migration, medborgarskap, välfärdsstaten, civilsamhället samt i bakgrunden beskrivit 

kvinnojoursrörelsens framväxt, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar, det feministiska 

perspektivet och kulturell kompetens i förhållande till papperslösa kvinnor. Teorin vi har 

använt oss av i analysen av vår insamlade empiri är intersektionalitet. Resultaten har visat på 

skillnader mellan kvinnojourerna beträffande kunskap, erfarenhet och praktiker i möten med 

papperslösa kvinnor. Samt visat på likheter beträffande deras upplevelser av dilemman som 

uppstår i mötet med papperslösa kvinnor då nationell rätt omöjliggör deras uppdrag och 

gemensamma engagemang att verkas för mänskliga rättigheter. 
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1 Inledning och problemformulering 

Våld förekommer i alla samhällsklasser och kan bestå av fysiska, psykiska och sexuella 

våldshandlingar. För att skydda alla kvinnor från våld har Sverige anslutit sig till en rad 

konventioner och protokoll (Bexelius, 2008). För att bekämpa mäns våld mot kvinnor har 

Regeringen (2014) dessutom gjort våldet till en kärnfråga i sina jämställdhetspolitiska mål. 

Om dessa mål innefattar papperslösa kvinnor är däremot fortfarande inte klargjort 

(allakvinnorshus.org). 

Människor som är papperslösa utgörs av de som efter avslag på asylansökan valt att stanna i 

Sverige och gömma sig. Papperslösa är också de som befinner sig i Sverige utan att någonsin 

sökt asyl då de uppskattar sina möjligheter till uppehållstillstånd som små. Det finns idag inga 

exakta uppgifter på hur många papperslösa som lever gömda i Sverige. Men de som befinner 

sig här lever ofta under svåra förhållanden med begränsade rättigheter (Khosravi, 2010). 

Papperslösa fråntas möjligheten till rättssäkerhet genom deras rädsla för att polisanmäla brott 

då risken att utvisas är överhängande (Bexelius, 2008; Geddie & LeeVoy, 2012). 

Personer som lever i papperslöshet har på senare tid uppmärksammats i den mediala och 

politiska debatten. Denna uppmärksamhet har i kombination med vårt befintliga intresse för 

målgruppen lett fram till uppsatsämnet. Valet att fokusera på papperslösa kvinnor härstammar 

ur vår föreställning om att de som grupp är extra utsatta för våld och förtryck i det svenska 

samhället, en bild vi också fått bekräftad genom berättelser i möten med några av dessa 

kvinnor.  

”De förstår inte hur det är att bli våldtagen, att bli slagen av sin man, att inte ha någon rätt 

alls som människa.” (Bexelius, 2008, 235).  

Citatet kommer från en av många kvinnor som fått avslag på sin asylansökan i Sverige (a.a.).  

Att asylsökande kvinnor lättare än män hamnar i papperslöshet är något som påvisats i 

tidigare forskning. Orsaken till detta anses dels bero på myndigheters bristande kunskap kring 

kvinnors asylskäl som ofta skiljer sig från männens, samt att kvinnors politiska 

ställningstaganden mot rådande normer och förtryck inte anses vara tillräckliga skäl till asyl 

(Bexelius, 2008). Papperslösa kvinnor är på grund av sin rättslösa status extra sårbara och 

därmed en grupp som löper större risk att utsättas för våld som kan ta sig utryck på flera 

områden, till exempel på arbetsmarknaden eller i en parrelation (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2014; Bexelius, 2008). 
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Erfarenheter av gruppen papperslösa och deras utsatthet har vi sedan tidigare stött på ideellt 

arbete i nätverket Ingen människa är illegal, som stödjer papperslösa praktiskt, samt arbetar 

opinionsdrivande i frågor om deras rättigheter. Vi har även personligen träffat människor som 

har valt att leva i det dolda med förhoppningar om ett liv i fred och frihet i Sverige.  

Den bärande delen av arbetet med att hjälpa papperslösa kvinnor utgörs av kvinnojourer 

tillsammans med ideella organisationer och kyrkor. Trots kvinnojourernas betydande roll är 

det idag endast två kommuner, Göteborg och Malmö som har tagit ett aktivt beslut om ett 

extra stöd till kvinnojourer med syfte att kunna erbjuda hjälp och skydd till papperslösa 

kvinnor som blivit utsatta för våld (Oskarsson, 2012). I en artikel i tidningen Metro (2013) 

berättar en av Stockholms största kvinnojourer att de under 2012 hade ”rekordmånga” 

papperslösa kvinnor som sökte skydd hos dem.  

Anledningen till att undersöka kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor grundar sig på 

att tidigare forskning visat att målgruppen i stor utsträckning undviker instanser som är 

kopplade till staten på grund av rädsla för att anges och utvisas. Detta leder dessutom till att 

papperslösa kvinnors existens och erfarenheter osynliggörs både i forskningen och i 

diskussionen om papperslösa (Geddie & LeVoy, 2012). Kunskapen om papperslösa (kvinnor) 

framhäver Cuadra & Staaf (2012) måste förbättras hos professionella inom socialt arbete 

eftersom de kan stöta på målgruppen i sina arbeten (a.a.). Kompetens kan underlätta de etiska 

dilemman som uppstår för socialarbetare och andra professionella inom socialt arbete kring 

hur de ska förhålla sig till social rättvisa och mänskliga rättigheter för alla, oavsett klass, kön, 

etnicitet eller legal status (Dominelli, 2008; Mattsson, 2011). Vi upplever även en 

kunskapslucka i forskningen beträffande kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor i 

Sverige. Dessa ovan nämnda faktorer har föranlett valet av syfte i denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie ämnar belysa ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor i 

Stockholm med närliggande städer. En speciellt intressant fråga i vår studie är vilken roll 

kvinnojourer spelar för att förbättra papperslösa kvinnors levnadsvillkor. Med målsättningen 

att besvara detta har vi formulerat tre frågeställningar: 

 

– Hur ser kvinnojourernas kunskap och engagemang ut beträffande levnadsvillkoren för 

papperslösa kvinnor i Sverige?  
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– Vilka perspektiv och praktiska arbetssätt finns representerade i arbetet med att förbättra 

levnadsvillkoren för papperslösa kvinnor? 

 

– Hur applicerar kvinnojourer mänskliga rättigheter och social rättvisa i deras arbete med 

papperslösa kvinnor? 

1.2 Avgränsingar  

Som framkommer i inledningen är det många, men långt ifrån alla av landets kvinnojourer 

som kommer i kontakt med papperslösa kvinnor. De avgränsningar vi har gjort i denna studie 

är att endast intervjua representanter på kvinnojourer som har erfarenheter av papperslösa 

kvinnor i sina verksamheter, utan dessa erfarenheter skulle syftet vara svårt att besvara. Vi 

anser det vara av stor relevans att låta representanter för kvinnojourer komma till tals om sina 

erfarenheter av en annars osynlig grupp i samhället. 

1.3 Disposion  

Denna studie är utformad i 5 stycken kapitel. Vi har ovan presenterat kapitlet inledning och 

problemformulering innehållande syfte och frågeställningar, avgränsningar som sedan fortgår 

i relevans för socialt arbete samt bakgrund för att skapa förståelse för vår studie. Därefter 

presenteras kapitel 2 tidigare forskning och teoretisk perspektiv där en beskrivning av 

globaliseringens effekter och feminiseringen av migration, vägen till EU, situationen för 

papperslösa, papperslösa kvinnors livsvillkor, våld mot kvinnor, välfärdsstaten och det civila 

samhället samt det intersektionella perspektivet återges. I kapitel 3 presenteras metod och 

design med underliggande rubriker kvalitativ metod, datainsamlingsmetod, urval, 

tillvägagångssätt, analysmetod, trovärdighet, etiska överväganden och arbetsprocess. Under 

kapitel 4 resultat och analys redogörs för fynden i studien tillsammans med en analys utifrån 

teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning. Slutligen återfinns kapitel 5 diskussion där vi 

diskuterar de resultat vi fått fram i studien. Detta kapitel innehåller även en diskussion kring 

den valda metodens funktion samt en reflektion kring vårt kunskapsbidrag och förslag till 

vidare forskning. 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Tidigare forskning har visat att kunskapen om papperslösa är begränsad, inte enbart hos 

allmänheten utan också bland professionella inom socialt arbete. Detta trots att chansen är stor 

att stöta på målgruppen (Geddie & LeeVoy, 2012; Cuadra & Staaf, 2012). Bristande kunskap 

om papperslösas befintliga, om än begränsade rättigheter kan skapa förvirring hos den 
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enskilda socialarbetaren som riskerar att ta felaktiga och för klienten missgynnande beslut 

(Jönsson, 2014). 

Betydelsen av det sociala arbetets etiska koder (SSR, 2011) vilka understryker främjandet av 

social rättvisa och alla människors lika värde är något som präglar hela 

socionomutbildningen. Dessa kan i praktiken vara svåra att leva upp till och dilemman kan 

uppstå när yrkesverksamma inom socialt arbete å ena sidan måste förhålla sig till 

arbetsplatsens riktlinjer och å andra sidan till de etiska koderna då dessa inte nödvändigtvis 

går hand i hand. Etiska dilemman ställs på sin spets i mötet med papperslösa (kvinnor) vars 

mänskliga rättigheter inskränks på grund av svensk lagstiftning, och som begränsar 

socialarbetarens handlingsutrymme och arbete för allas mänskliga rättigheter. Begränsande 

lagar och regler för papperslösa (kvinnor) möjliggör för den enskilda socialarbetaren att ta 

olika positioner vilka ger konsekvenser för klienten (Jönsson, 2014). Som socialarbetare krävs 

det en medvetenhet om hur strukturer i samhället skapar ojämlikhet mellan människor utifrån 

maktmarkörer så som kön, sexualitet, etnicitet och klass för att bemöta utsatta grupper liksom 

studiens målgrupp papperslösa kvinnor med respekt och värdighet. Att lyckas med ett 

hjälpande arbete bortom faktiska maktskillnader kräver dessutom att man som socialarbetare 

har insikt i och är ödmjuk inför sin egna privilegierade position i förhållande till klienter och 

den beroendeställning de befinner sig i (Mattson, 2010).  

1.5 Bakgrund 

För att kunna ge en bakgrundsförståelse till det vi ska studera redogör vi nedan för 

kvinnojoursrörelsens framväxt i Sverige, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar i 

allmänhet och med papperslösa kvinnor i synnerhet. Vidare ges en beskrivning av det 

feministiska perspektivet och den kulturella kompetensensen betydelse i förhållande till 

papperslösa kvinnor.  

I Sverige tog kvinnojoursrörelsen fart i slutet av 1970-talet som en reaktion mot mäns våld 

mot tjejer, kvinnor och barn. Idag finns ca 200 kvinnojourer samlade under två riksförbund, 

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer, ROKS och Sveriges kvinno- och tjejjourers 

riksförbund, SKR. Kvinnojourernas roll består av praktiskt socialt arbete för utsatta kvinnor i 

form av skydd och stöd, men också att driva opinionsarbete för förändring (Socialstyrelsen, 

2013; Enander, Holmberg & Lindgren, 2013). Kvinnojoursrörelsen dubbla roll i att dels 

förhålla sig till traditionen av uppdelning mellan rörelse och stat och dels till traditionen av 

nära samverkan de emellan komplicerar jourernas arbete. Idag kräver staten en större insyn i 

och rapportering om jourernas ideella arbete, detta på grund av de rådande nedskärningarna i 

den offentliga sektorn som skapat ett behov av att kontrollera var pengarna går (Enander, 
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Holmberg & Lindgren, 2013). Sveriges kvinnojourer är uppbyggda på olika sätt, några har 

anställd personal medan andra endast har ideellt engagerade volontärer i verksamheten. En 

del kvinnojourer erbjuder skyddat boende medan andra endast tillhandahåller hjälp via telefon 

eller samtalsstöd (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014). En del kvinnojoursverksamheter 

har skyddade boenden som till största del drivs på ideell basis med finansiering av statliga 

bidrag och av kommunen utställda dyngnsavgifter per placerad kvinna. Denna 

finansieringsform fungerar bristfälligt menar kvinnojourerna som anser att de kommunala 

bidragen sällan är tillräckliga för en långsiktig och stabil finansiering (Socialstyrelsen, 2013). 

Något som också bidrar till en konstant oro för jourernas framtid och en otrygghet för de 

utsatta kvinnorna.  Begränsade resurser kan även negativt påverka jourernas möjlighet att 

bedriva opinionsarbete för att förbättra villkoren för utsatta kvinnor (Oskarsson, 2012; 

Enander, Holmberg & Lindgren, 2013).  

Röda korsets kartläggning (2012) visar att 23 kvinnojourer av totalt 46 har kommit i kontakt 

med minst en papperslös kvinna som sökt hjälp under de senaste 12 månaderna. I en 

undersökning gjord av SKR hade 8 av 28 som svarade på undersökningen haft kontakt med 

målgruppen papperslösa under det senaste året (a.a). Trots att många kvinnojourer kommer i 

kontakt med papperslösa kvinnor är det få som kan erbjuda dem plats på skyddat boende, 

bland annat på grund av begränsade resurser (Geddie & LeVoy, 2012). Kampanjen ”Ain’t I a 

woman” startades med syfte att driva frågan om just papperslösa kvinnors utsatthet och rätt 

till skydd. Den är en av de drivande faktorerna till de politiskt genomförda besluten i Malmö 

och Göteborg om ett extra ekonomiskt stöd till kvinnojourer med syfte att kunna erbjuda hjälp 

och skydd till våldsutsatta papperslösa kvinnor. För att nå politiska förändringar så som de 

genomförda besluten i Malmö och Göteborg skriver Geddie och LeVoy (2012) att samarbeten 

mellan kvinnorättsrörelsen och olika rättighetsrörelser för migranter har en avgörande roll. 

Trots de extra resurser kvinnojourerna i Malmö och Göteborg tilldelats visar en undersökning 

utförd två år efter reformen gått igenom att den inte fungerat optimalt i praktiken. Samtliga 

kvinnojourer var nämligen inte informerade om beslutet och vissa hade trots vetskapen inte 

använt pengarna till det de var avsedda för. Även bristande kunskap hos socialsekreterare och 

hos de papperslösa våldsutsatta kvinnorna själva om vad de nya reglerna innebär uppdagades 

(Oskarsson, 2013). Detta visar att handlingsplaner för hur de extra resurserna bör användas är 

nödvändiga och att både stat och kommun måste ta sitt fulla ansvar (Oskarsson, 2013; Jansson 

och Molander, 2008).  

 

Kvinnojoursrörelsens arbete härstammar ur ett feministiskt perspektiv där systerskap som 

praktik används för att bekämpa våld och kvinnoförtryck, för kvinnors och tjejers frigörelse 
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från manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer. Rörelsen ser på givna 

könsroller och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt som konstruktioner vi 

måste förändra för ett samhälle utan våld och förtryck (Kvinnojourer, 2013; Enander, 

Holmberg & Lindgren, 2013). Den traditionella feminismen har dock kritiserats av ”Black 

feminism”, som ifrågasätter hur den ensidiga bilden av våldsutsatta kvinnor som exklusivt 

representerar vita kvinnor ger en röst åt marginaliserade grupper av kvinnor. Kritikerna 

betonar vikten av ett intersektionellt perspektiv för en fördjupad kunskap om kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer då det till skillnad från ett feministiskt perspektiv tar hänsyn 

till maktavgörande kategorier så som etnicitet, klass, sexualitet m.fl. (Sokolov och Dupont, 

2004; De los Reyes & Mulinari, 2005). Kvinnojourernas riksorganisationer SKR och ROKS 

skriver på sina respektive hemsidor att deras värdegrund och policys utgår ifrån en kunskap 

om hur dessa maktavgörande faktorer påverkar att kvinnor kan bli mångdubbelt utsatta. SKR 

uppmärksammar att kvinnor utan permanent uppehållstillstånd (inkluderar papperslösa 

kvinnor) är en extra utsatt grupp i behov av hjälp och ROKS lyfter att alla kvinnor och tjejer 

oavsett bakgrund som är utsatta för våld ska ha rätt till det skydd de behöver. Idag finns 

kvinnojourer som specifikt inriktar sig på att arbeta med kvinnor med utländsk bakgrund och 

kvinnor som utsatts för hedersrelaterat förtryck där de verksamma kommer från olika kulturer 

och talar flera språk (ROKS). Denna, så kallade, kulturkompetens som kvinnojourerna 

framhåller i sitt arbete med kvinnor från minoriteter är ett omdiskuterat ämne och begrepp. 

Förespråkare menar att det är viktigt att klienter möter professionella med samma bakgrund 

för att information utbyts på ett korrekt sätt samt att de professionella har förståelse för 

viktiga kulturella normer i klientens vardag. Kritiker menar dock att idéer om att klienter från 

andra kulturer behöver möta professionella med samma bakgrund och erfarenheter som de 

själva endast skapar stereotypa föreställningar om kön och etnicitet. Kulturkompetens kan 

tvärtom från vad som avsetts missgynna klienter om den minskar anspråket på de 

yrkesverksammas professionalitet (Kamali, 2002). 

2 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och perspektiv på globaliseringens 

konsekvenser, hur den påverkar migrationen i allmänhet och kvinnors migration i synnerhet. 

Vi kommer genom tidigare forskning skildra hur nationalstaten Sveriges krav på 

medborgarskap påverkar papperslösa kvinnors livsvillkor. Vi belyser hur maktstrukturer på 

individuell, institutionell och strukturell nivå påverkar papperslösa kvinnors livssituation. Vi 

beskriver också hur ansvarsfördelningen ser ut mellan det civila samhället inkluderat 

kvinnojourer och välfärdsstaten i förhållande till målgruppen.  
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2.1 Globaliseringens effekter och feminiseringen av migration 

Globaliseringen är ett samlingsbegrepp som har flera olika dimensioner: ekonomiska, sociala, 

politiska och kulturella. Globaliseringen syftar ofta till att beskriva förändringarna i världen 

där handelsrelationer mellan länder har ökat och avstånden mellan människor har krympt 

eftersom vi förflyttar oss lättare och snabbare både i den riktiga världen och i den virtuella 

(Dominelli, 2010; Beck, 1999; Socialrapport, 2010). Under de två senaste decennierna har en 

mer nyliberal politik utvecklats i världen vilket har inneburit att bland annat marknaden för 

multinationella företag har öppnats, utländska investeringar har ökat, nedskärningar har skett i 

välfärden och privatiseringen av statligt ägda företag har expanderats. Dessa strukturella 

förändringar förutsattes vara lösningen på fattigdomen i världen (Ferguson, Lavalette & 

Whitemore, 2005), men världens allra fattigaste har tvärtom drabbats hårdast av 

globaliseringen som på grund av klimat, ekonomiska, demografiska och politiska kriser har 

svårt att överleva. De rika länderna har blivit rikare och de fattiga länderna har blivit fattigare, 

både i termer av absolut och relativ fattigdom, där de globala inkomstskillnaderna utgör det 

tydligaste exemplet på detta (Dominelli, 2010; Ehrenreich & Hochschild, 2004). Den orättvisa 

fördelningen av resurser benämns med begreppet postkolonialism, vilket beskriver hur 

västvärldens forna kolonialmakter fortfarande dominerar den globala ekonomin och härskar 

över de gamla kolonierna (Payne & Askeland, 2008). Detta har lagt grunden till en ny 

migrationsvåg som går att jämföra med den migration som skedde under första världskriget 

(Munck, Schierup & Delgado, 2011). Idag beräknar FN att 42 miljoner människor runt om i 

världen har tvingats till flykt på grund av fattigdom, krig, svält och miljöförstöring samt att 

ytterligare 25 miljoner människor uppskattas i framtiden vara tvungna att fly på grund av 

klimatförändringar (Dominelli, 2010).  

 

Förändrade migrationsmönster har inneburit att fler kvinnor än tidigare idag flyttar i hopp om 

ett arbete i ett annat land (Ehrenreich & Hochschild, 2004). Denna ökning tillsammans med 

kvinnors osäkra och utsatta arbetssituation benämns med begreppet feminisering. Orsaker till 

feminiseringen kan finnas i en ökad efterfrågan på billig arbetskraft från fattiga länder till 

omhändertagande- serviceyrken i rika länder (De los Reyes & Mulinari, 2005; Mattson, 

2008). Enligt Ehrenreich & Hochschild (2004) beror denna efterfrågan på att kvinnor i väst i 

allt större utsträckning har börjat yrkesarbeta och att sysslor i hemmet därför måste utföras av 

någon annan. Även Salazar Parrenas (2001) beskriver hur kvinnor migrerar från sina 

hemländer för att ta hand om någon annans barn i den rika världen, samtidigt som de betalar 

en kvinna i hemlandet för att ta hand om sina egna. Thörn (2004) menar att denna trend skulle 

kunna bidra till kvinnors frigörelse genom ett skifte av förtryckande könsrollsmönster då detta 
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ifrågasätter det traditionella porträttet av migrantarbetaren som en man. Den tidigare 

offersynen på migrantkvinnan som medföljare kan på så vis vara inaktuell diskuterar Mohanty 

(2007) och Gunduz (2013) eftersom kvinnor idag i allt större utsträckning bär det 

huvudsakliga inkomstansvaret för familjen. 

 

2.2 Vägen till EU 

Migranters möjligheter till lagliga vägar in i EU begränsas idag av striktare gränskontroller 

genom prioriteringar i europeisk politik (Khosravi, 2010; Askola, 2007; Socialrapport, 2010). 

Detta kan ses som en effekt av bland annat det ökade antalet migranter som via havsvägen 

försöker ta sig in. Unionens yttre havsgräns utgör 80 000 km och enligt information från 

International centre on migration policy development korsar mellan 100 000 och 120 000 

migranter medelhavet utan giltiga papper varje år. För att garantera säkerheten längs 

gränserna har flera polisiära och militära insatser upprättats, bland annat bildades FRONTEX 

år 2004 som är ett samarbete mellan EU:s medlemsländer för att begränsa migranters otillåtna 

inträde i unionens territorium (Papastavridis, 2010). EU:s hårdare tag mot den otillåtna 

migrationen har dessvärre inte stoppat den illegala smugglingen av människor. Det har 

snarare lett till en expansion av okontrollerade och olagliga gränsöverskridningar mellan 

länder och riskerna för migranter att fara illa och utsättas för våld på vägen har i och med 

detta ökat (Khosravi, 2010; Askola, 2007; Socialrapport, 2010). Detta ser Geddie och LeVoy 

(2012) som en del i en politisk strategi för att skrämma människor från att migrera. 

Människors skäl till att lämna sina hemländer kan vara många. Det kan bero på krig och 

förföljelser men det kan också bero på en önskan att komma närmare släktingar eller till ett 

land med ett fungerande välfärdssystem (Lodenius & Wingborg, 2006). Kvinnor som 

immigranter är likaså inte en homogen grupp, men för kvinnor specifikt kan skälen till att fly 

grunda sig i tidigare våldsbrott där de kan ha utsatts för sexuell exploatering och samt eller 

övergrepp. Även under flykten från sina hemländer riskerar många kvinnor, speciellt de som 

flyr ensamma att utsättas för sexuellt våld eller falla offer för människohandel (Geddie & 

LeVoy, 2012; Bexelius, 2008). Vid en eventuell asylansökan i något Europeiskt land kan det 

vara svårt för kvinnor att beviljas asyl, trots existerande asylskäl. Detta kan bero på en 

bristande kunskap kring kvinnors specifika asylskäl så som exempelvis hedersvåld, 

könsstympning eller tvångsgiftermål i kombination med en syn på kvinnors ställningstagande 

som en icke-politisk kamp (Bexelius, 2008).  
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2.3 Situationen för papperslösa  

Internationell migration och striktare gränskontroller har blivit centrala ämnen i den offentliga 

och politiska debatten i Europa och även i Sverige där många människor anländer till och 

lämnar landet varje år (Mattson, 2008; Khosravi, 2010; Socialrapport, 2010). Allmänhetens 

syn på invandringsfrågan som ett problem har fått en mer framträdande roll de senaste åren 

och bilden av migranter som de andra i relation till det västerländska idealet visar att 

kulturella representationer och kolonialiserande stereotyper bitit sig fast i dagens samhälle 

(Dominelli, 2008; SOU 2005:41). Föreställningar som dessa underbygger allmänhetens och 

myndigheters inhumana bemötande av papperslösa migranter som inte sällan ses som illegala 

och i vissa fall till och med kriminella. Mediernas bevakning återger en ofta ensidig bild av 

migranter som sårbara flyktingar eller offer för trafficking, något som dock har börjat 

ifrågasättas genom att fler högt utbildade migranter, asylsökande och flyktingar kommer till 

Europa (Duvell, 2006; Mattson, 2011). Sverige har sedan tidigare utmärkt sig genom att ta 

emot många flyktingar från krigshärjade områden, men har inte varit ett stort mottagarland för 

migrantarbetare (Mattson, 2008; Khosravi, 2010; Socialrapport, 2010). Förklaringarna sägs 

ligga i landets geografiska läge som i kombination med en strikt reglerad arbetsmarknad fått 

migranter att söka sin lycka i andra delar av Europa. De papperslösa migranter vi idag ser i 

Sverige menar Khosravi (2010) snarare består av människor som har valt att stanna trots 

avslag på asylansökan (a.a). Det finns idag inga exakta siffror över hur många papperslösa 

som finns i Sverige, men vid den senaste uppskattningen beräknades mellan 10 000 – 50 000 

personer befinna sig i landet utan giltigt uppehållstillstånd (Socialrapport, 2010). 

 

I Sverige lever papperslösa personer många gånger under besvärliga förhållanden vilka kan 

vara en konsekvens av att medborgarskapet är den sammanbindande länken till nationalstaten. 

Detta skapar ett exkluderande system där grupper hamnar utanför i samhället och inte kan 

erhålla medborgarskapets privilegier så som obegränsad sjukvård, tillgång till 

arbetsmarknaden och tillgodose sig sina mänskliga rättigheter (Dominelli, 2010; Delanty, 

2002; Khosravi, 2010). Papperslösa personers närvaro i länder utmanar dock nationalstatens 

uppfattning om medborgarskapets betydelse eftersom de universella mänskliga rättigheterna i 

praktiken enbart visat sig vara till för de som har giltiga tillstånd att vistas i landet (Bloch & 

Chimienti, 2011; Khosravi, 2010; Mattson, 2008). I globaliseringens skede bör vi därför hitta 

hållbara lösningar som förbättrar livet för de människor som migrerar anser Dominelli (2010) 

och Khosravi (2010) som ställer sig frågande till varför vi inte diskuterar hur medborgerliga 

rättigheter skulle kunna följa med i migrationsprocessen. Mattsson (2008) kritiserar hur 

politiker undvikit frågan genom att skylla papperslösas utsatta situation på dem själva, som ett 
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eget val att stanna i landet utan uppehållstillstånd. Författaren menar tvärtemot detta att 

verkligheten för de här människorna är en rättslös tillvaro som skapats av det svenska 

samhället, inte önskvärd för någon. 

2.4 Papperslösa kvinnors livsvillkor  

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) är papperslösa kvinnor, kvinnor som är offer 

för trafficking och kvinnor som kommer nyanlända till Sverige på grund av sin rättsliga status 

extra sårabara i det svenska samhället. Papperslösa kvinnors sociala status och möjligheter 

påverkas av maktavgörande strukturella och individuella faktorer som grundar sig i kategorier 

så som kön/sexualitet, etnicitet och klass. Dessa faktorer kan ta sig uttryck på olika sätt och på 

flera samhällsområden (De los Reyes & Mulinari, 2005; Bexelius, 2008). Mattson (2008) ger 

exempel på hur strukturella faktorer på arbetsmarknaden påverkar papperslösa kvinnors 

villkor då eventuella missförhållanden osynliggörs genom myndigheters begränsade insyn i 

de yrken där många av dem arbetar, exempelvis inom hushållsnära tjänster. Thörn (2004) och 

Khosravi (2010) menar att den sårbara situationen kvinnorna befinner sig i på 

arbetsmarknaden också beror på deras underordnade position i könsmaktsordningen som 

bidrar till sexism, rasism och arbetsgivares utnyttjande. Exploateringen av kvinnor sker enligt 

Thörn (2004) inte enbart på arbetsmarknaden utan kan också förekomma på äktenskaps – och 

sexmarknaden (a.a.). Kvinnor som exempelvis smugglas till Europa för att arbeta inom 

prostitution riskerar att arresteras som illegala migrantarbetare och behandlas illa av 

myndigheter istället för att få hjälp i egenskap av offer för trafficking. En konsekvens av att 

polis och domstolar inte tar kvinnornas berättelser på allvar (Sokoloff & Dupont, 2005; 

Askola, 2007). Genom att minimera och förbise kvinnor och deras berättelser på detta vis 

accepterar och vidmakthåller myndigheter en maktordning som möjliggör utnyttjandet av och 

våldet mot papperslösa kvinnor (Askola, 2007; Bexelius, 2008). Enligt Lennardt (2008) kan 

papperslösa kvinnors sårbarhet också förklaras på individnivå där faktorer så som ett litet 

socialt kontaktnät, bristande språkkunskaper samt en begränsad insikt i ens rättigheter 

påverkar utsattheten. Wilén (2010) beskriver detta utifrån relationer där kvinnor med 

obefintligt eller begränsat uppehållstillstånd lever med en svensk man och utnyttjas som 

hushållerska, arbetskraft eller uppassare för sex likt ett fenomen som i folkmun kallas för 

”fruimport”. Ojämlika relationer som dessa kan enligt Lennardt (2008) dessutom innebära att 

kvinnan isoleras och att mannens kontroll ökar. Geddie & LeVoy (2012) lyfter dock att denna 

stereotypa framställning av papperslösa kvinnor som offer bör nyanseras då långt ifrån alla 

papperslösa kvinnor lever ett sådant öde. De talar om aktörskap, och syftar på de grupper av 
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papperslösa kvinnor som runt om i Europa går samman för att hävda sina rättigheter och 

förändra lagar (a.a.).  

2.5 Våld mot kvinnor 

Det riktade våldet mot kvinnor drabbar papperslösa kvinnor likväl som det drabbar kvinnor i 

andra samhällsklasser. Våldet tar ingen hänsyn till klass, etnicitet eller legal status och kan ha 

fysisk, sexuell, psykologisk eller ekonomisk karaktär. Det kan begås i hemmets privata sfär 

eller ute i samhället och det fortgår i både tider av fred och under pågående konflikter 

(Bexelius, 2008). Våldet mot marginaliserade grupper av kvinnor, inklusive papperslösa 

består däremot av flera dimensioner där samhällets patriarkala normer och rasistiska 

föreställningar bidrar till att öka deras sårbarhet (Sokoloff & Dupont, 2005; De los Reyes & 

Mulinari, 2005). På individnivå kan dessa strukturer ta sig uttryck genom att kvinnor med 

annan etnisk bakgrund exotifieras och förväntas stå till buds för vita män som inte respekterar 

dem så som de gör med vita kvinnor, något som ökar riskerna att utsättas för våld och 

förtryck (Mattson, 2011; Dahlén, 2012). På institutionell och strukturell nivå visar sig detta i 

bemötandet av professionella som flyttar fokus från att handla om det våld kvinnorna utsatts 

för till att handla om kulturella företeelser eller individuella egenskaper, något som inte bara 

är diskriminerande i sig utan också minskar deras benägenhet att anmäla (Bexelius, 2008; De 

los reyes & Mulinari, 2005). För papperslösa kvinnor utan medborgerliga rättigheter är 

möjligheterna att vända sig till rättsväsendet vid eventuella upplevda våldsbrott om än mer 

begränsade (Bexelius, 2008). Detta står i motsats till FN:s internationella konventioner som 

Sverige åtagit sig om att våldet mot alla kvinnor, oavsett status ska utredas och motverkas. 

Kvinnorättskommittén har dessutom betonat den svenska statens skyldighet att vidta särskilda 

åtgärder för att skydda marginaliserade grupper av kvinnor. 

2.6 Välfärdsstaten och det civila samhället 

Välfärdsstaten kan beskrivas som fundamentet i det svenska samhället vilket garanterar alla 

människor trygghet, omsorg och service genom livet. Olika yttre och inre faktorer har 

däremot lett till påfrestningar på den svenska välfärdsstaten. Globaliseringen kan ses som en 

av de yttre då nationell ekonomisk planering har begränsats i samband med att marknaden 

öppnats upp. Detta har tillsammans med inre faktorer i landet så som regeringsskiftet lett till 

bland annat nedskärningar i den offentliga sektorn (Johansson, 2008). I och med dessa 

nedskärningar har den ideella sektorn tagit en allt större ansvarsroll för välfärden. Den ideella 

sektorn består av frivilliga och idéburna organisationer som verkar i den del av samhället vi 

kallar för civilsamhället, en slags motvikt till staten och marknaden. (Enander, Holmberg & 

Lindgren, 2013; Lundström, 2004). Civilsamhället är också pådrivande i den demokratiska 
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utvecklingen av samhället då organisationerna inte drivs av vinster utan av sina värderingar 

och humanistiska uppdrag, ibland i samarbete med staten (Wijkström & Lundström, 2002; 

Kaldor, 2004). Det frivilliga arbetet har idag fått en betydande roll för det sociala arbetet i 

samhället (Johansson, 2008; Ka, 2004). Socialstyrelsen (2014) poängterar att där samhället 

brister i att stå upp för allas mänskliga rättigheter får ideella ansvara för individers mest 

grundläggande behov. Jönsson (2014) ger exempel på denna utveckling då många frivilliga 

organisationer arbetar med målgruppen papperslösa (a.a). En av dessa är Ingen människa är 

illegal, ett nätverk där volontärer praktiskt stödjer och hjälper papperslösa och påverkar för 

social förändring. Ett annat exempel på frivilliga organisationers bidrag till papperslösa är att 

kostnadsfria mottagningar för sjuk- och hälsovård har upprättats runt om i landet 

(Socialstyrelsen, 2014). Rosengrenska i Göteborg är en sådan mottagning som uppkommit till 

följd av att papperslösa idag endast har rätt till akut sjukvård och tandvård enligt lagen 

(2013:407). I arbetet för att specifikt hjälpa papperslösa kvinnor har frivilliga organisationer 

och många kyrkor tagit ett stort ansvar genom att bland annat erbjuda skydd, något som 

landets kvinnojourer har begränsade möjligheter att göra (Geddie & LeVoy, 2012). 

2.7 Intersektionalitet 

Nedan följer en generell beskrivning av perspektivet som analytiskt verktyg, samt hur det kan 

användas i förståelsen av papperslösa kvinnors levnadsvillkor. Perspektivet grundades av 

Crenshaw (1991) i USA och är idag ett betydande perspektiv för att förstå makt och 

ojämlikhet.  

Intersektionalitet är en övergripande teori som fungerar som ett analytiskt verktyg för att 

belysa hur diskriminerande maktstrukturer samverkar och skapar makt och ojämlikhet i 

samhället. De kategorier som belyses i den intersektionella analysen är kön, sexualitet, klass, 

funktionsnedsättning och etnicitet. Med intersektionalitet synliggörs hur kategorierna då de 

möts i skärningspunkten påverkar människors individuella positioner och möjligheter samt 

var dessa står i förhållande till varandra (Mattson, 2011). De olika kategorierna samverkar 

och kan inte ses separerade från varandra eller av sammanhanget. Exempelvis en vit, 

medelklasskvinna som besitter två till synes starka maktpositioner kan påverkas negativt av 

att hon har en funktionsnedsättning som då minskar hennes maktposition i ett samhälle byggt 

efter funktionalitet.  

Intersektionalitet härstammar ur postmoderna feministiska, queer och postkoloniala teorier 

samt black feminism och uppstod som en kritik mot den traditionella genusforskningen som 

endast fokuserade på ojämlikheter utifrån kön och bortsåg från andra faktorer. Den största 
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kritiken kom från anhängare till antirasistiska black feminism som upplevde sig 

diskriminerade och åsidosatta i kvinnorättsrörelsen, de myntade två centrala begrepp för att 

förklara detta. Med ”osynliggörande” pekar de på hur vita medelklasskvinnors erfarenheter av 

utsatthet och våld är uteslutande representerade på bekostnad av andra kvinnors erfarenheter. 

Med ”annanhet” vill de uppmärksamma bilden av den andre som avvikande eller underlägsen, 

i det här fallet bilden av rasifierade kvinnor i förhållande till vita kvinnor. Förespråkarna 

argumenterar för nödvändigheten av ett intersektionellt perspektiv för att just synliggöra hur 

maktfaktorer drar gränser och gör åtskillnad mellan ”vi” och ”dem” (De los Reyes & 

Mulinari, 2005).  

Tidigare forskning visar att papperslösa kvinnor i egenskap av kvinnor som tillhör en annan 

etnisk bakgrund och utan legal status är trippelt utsatta för diskriminering, strukturell 

exploatering, våld och förtryck och befinner sig längst ner i samhällshierarkin (Mattson, 2011; 

Mendelson, 2013; Geedie & LeVoy, 2012). Med bakgrund i detta anser vi att ett 

intersektionellt perspektiv är nödvändigt i vår studie för att undersöka och förstå papperslösa 

kvinnors position i det svenska samhället. Vi belyser hur papperslösaas kvinnor påverkas av 

olika maktstrukturer som skapas utifrån kön, etnicitet och klass och hur dessa tar sig utryck på 

individ, grupp och samhällsnivå för att inom det sociala arbetets praktik kunna bemöta 

målgruppen på ett adekvat sätt (De los Reyes & Mulinari, 2005; Bexelius, 2008). 

Med kategorin kön belyses hur papperslösa kvinnor likt andra kvinnor är underordnade män i 

ett samhälle präglat av en patriarkal maktordning, där män utgör normen och kvinnor står för 

de avvikande. Utifrån kategorin etnicitet representerar papperslösa kvinnor genom en annan 

etnisk bakgrund än majoritetssamhället en minoritet vilket påverkar deras möjligheter. Med 

kategorin klass synliggörs mer än fördelningen av ekonomiskt kapital då begreppet också 

representerar den hierarkiska ordningen och maktrelationer mellan samhällsgrupper som 

påverkas av olika kapitalformer. Bland dessa finns kulturellt kapital som bland annat 

innefattar utbildning. I socialt kapital återfinns det sociala kontaktnät en person har, och 

symboliskt kapital som avgör värdet på de ovan tre nämnda kapitalformerna utifrån vad de 

representerar i olika sammanhang (Mattson, 2011; De los Reyes & Mulinari, 2005). 

Papperslösa kvinnors levnadsvillkor påverkas således också av kategorin klass där deras 

rättslösa status utgör det yttersta hindret för målgruppen att skapa och åtnjuta dessa 

kapitalformer.  
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3 Metod och design 

I följande kapitel återges en presentation av val av metod för insamling och analys av vårt 

empiriska material där syfte och frågeställningar har väglett oss i valet av tillvägagångssätt. 

Studien grundar sig på halvstrukturerade intervjuer som med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys har gjort det möjligt att organisera, kategorisera och analysera vårt material 

utifrån teoretiska perspektiv. I avsnittet om etiska aspekter redogör vi för nödvändiga etiska 

principer inom forskningstraditionen samt etiska reflektioner gällande studier i socialt arbete 

om marginaliserade grupper. Avslutningsvis ges en presentation av hur vi tillsammans har 

strukturerat upp och genomfört arbetet med studien. 

3.1 Kvalitativ metod 

Syftet med denna studie är att ta del av kunskap om kvinnojourers arbete med papperslösa 

kvinnor. Detta genom att söka svar på hur informerade och engagerade kvinnojourerna är i 

förhållande till papperslösa kvinnors levnadsvillkor. Vilka perspektiv och praktiker som finns 

representerade i verksamheterna samt hur de arbetar för att realisera mänskliga rättigheter och 

social rättvisa i syfte att förbättra levnadsvillkoren för papperslösa kvinnor. Med bakgrund i 

detta har kvalitativ metod varit att föredra då denna syftar till att förstå, beskriva, och förklara 

sociala fenomen genom att analysera individers subjektiva upplevelser och erfarenheter i sin 

verklighet (Flick, 2007). Valet föll då naturligt på en kvalitativ ansats då vi är ute efter att 

fånga de verksamma inom kvinnojourernas uppfattningar kring deras arbete och kunskap i 

förhållande till papperslösa kvinnors levnadsvillkor. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa forskningen innefattar en variation av olika tillvägagångsätt. I denna studie 

har halvstrukturerade intervjuer använts. Fördelen med att använda denna 

datainsamlingsmetod är att informanternas personliga perspektiv och betydelsefulla sociala 

erfarenheter lyfts fram (Lincoln & Denzin, 1994). Valet av halvstrukturerade intervjuer 

grundar sig i att samtalet mellan intervjuare och respondenter ska ha en tydlig struktur 

samtidigt som frågornas ordningsföljd kan variera och att utrymme finns för följdfrågor och 

reflektion (Kvale & Brinkmann 2010). Detta ansåg vi passa vår studie då vi ville få fram så 

mycket information som möjligt utan att styra intervjun för mycket. En väl genomförd 

intervju är avgörande för en god kvalitet i analys, verifiering och rapportering. För en 

innehållsrik empiri krävs att det som sägs tolkas och verifieras av intervjuaren under 

intervjuns gång (Bryman, 2011). Dessutom krävs att intervjuaren är införstådd med varför, 

hur, och om vad hon intervjuar (Kvale & Brinkman, 2010). Genom tidigare forskning och 

egna erfarenheter har vi varit insatta i ämnet, något som Kvale & Brinkman (2010) menar 
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även är väsentligt för att undvika stora tolkningsutrymmen. I studien har vår egen 

förförståelse för papperslösa kvinnors livsvillkor genom tidigare ideellt arbete med 

målgruppen varit en tillgång inför och under intervjuerna. Vår förkunskap har underlättat 

interaktionen och konversationen mellan oss som intervjuare och informanterna och resulterat 

i ett produktivt utbyte oss emellan. 

Intervjuerna har utförts med yrkesverksamma personer på kvinnojourer i Stockholmsområdet 

med omkringliggande medelstora städer. Syftet har inte varit att generalisera resultaten i vår 

studie utan snarare att få en djupare förståelse för enskilda yrkesverksammas upplevelser av 

papperslösa kvinnors livsvillkor i det svenska samhället. I halvstrukturerade intervjuer 

används en intervjuguide (se bilaga 1), som utgör en lista med teman på områden som ska 

beröras, dessa specificeras i ett antal intervjufrågor (Bryman, 2011). De utförda intervjuerna 

har dokumenterats med hjälp av inspelningsteknik i form av diktafon följt av transkribering, 

som är en ordagrann översättning från ett muntligt till ett skriftligt format. Syftet med detta är 

att kunna analysera vad som framkommit under intervjun (Chekol, 2012). 

3.3 Urval 

Urvalsförfarandet var målinriktat, som genom ett strategiskt tillvägagångssätt har lett fram till 

respondenter som är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Urvalsramen för denna 

studie inbegriper att respondenterna ska vara eller ha varit i kontakt med papperslösa kvinnor 

i sitt arbete på kvinnojouren, något som ansågs nödvändigt för att kunna besvara studiens 

problemformulering. De respondenter vi har använt oss av är samtliga yrkesverksamma inom 

en kvinnojour. Alla var väl medvetna om papperslösa kvinnors existens men hade varierande 

erfarenheter av målgruppen i sitt arbete. Respondenterna bestod av fem kvinnor i olika åldrar 

med varierande utbildning och profession. Tre av fem är utbildade socionomer, och resterande 

tillhör yrkeskategorierna teoretisk doktor och ekonom. De är alla anställda på sin arbetsplats, 

men sysselsättningsgraden varierar. Kvinnojourerna är situerade i Storstockholm och 

närliggande städer, där alla arbetar med våldsutsatta kvinnor, och där en jour specifikt riktar 

sig till våldsutsatta kvinnor med invandrarbakgrund. Organisationerna skiljer sig åt i storlek, 

antal anställda och antal volontärer samt ekonomiska förutsättningar. Två av kvinnojourerna 

tillhör Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) och de andra två riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). 

3.4 Tillvägagångssätt  

Vi tog kontakt med flera kvinnojourer i Stockholm och angränsande städer för att skapa oss 

en överskådlig bild av förekomsten av kvinnojourers erfarenheter av att komma i kontakt, 
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samt arbeta med papperslösa kvinnor. Kontakten utfördes via mail där vi gav en presentation 

av oss själva, beskrev syftet med studien och gav en förfrågan om intresse av deltagande. Vi 

hade i början svårigheter att få respons på förfrågan om intervjuer, många nekade också till 

medverkan på grund av tidsbrist. Vid positivt svar skickade vi ut ett informationsbrev (se 

bilaga 2) innehållande allmän information om studien och hur den förhåller sig till etiska 

riktlinjer, något som beskrivs mer utförligt nedan under rubriken etiska överväganden.    

Intervjuerna utfördes på platser som informanterna själva fick välja, två av dem på den 

aktuella kvinnojouren, en i ett köpcentrum och den sista i en av informanternas bil. Som 

utgångspunkt använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) där vi samlat intervjufrågor 

indelade under studiens frågeställningar och teman. Vi turades om att hålla i intervjuerna, där 

den av oss som inte intervjuade kontrollerade inspelningsteknik och fyllde i samtalet om 

intervjuaren missade aktuella följdfrågor. Vi använde oss av en diktafon för inspelning under 

hela intervjutiden som generellt sätt varade mellan 30-45 min. När samtliga intervjuer 

genomförts transkriberade vi materialet i så tidig anslutning som möjligt till intervjutillfällena 

för att vi inte skulle glömma vad som sagts. 

3.5 Analysmetod 

Den insamlade empirin består av intervjuer där målet har varit att lyfta fram kvinnojourernas 

upplevelser av att arbete med och för papperslösa kvinnor. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys för att organisera, bearbeta och analysera intervjumaterialet. Denna 

analysmetod har inneburit att den insamlade empirin har kodats enligt teman och kategorier 

för att beskriva variationer i det material vi fått fram (Bryman, 2011). I kvalitativ 

innehållsanalys delas enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2012) tolkningen in i två 

grupper av manifest innehåll och latent budskap där det manifesta innehållet beskriver vad 

som faktiskt står skrivet i texten och det latenta budskapet är en tolkning av texten. För att ge 

teman och kategorier mening och djup i denna studie har båda tillvägagångssätten använts 

(a.a.). Det intersektionella perspektivet har fungerat som analytiskt verktyg i att urskilja 

mönster som tydliggör budskapet i det insamlade materialet.   

Efter transkriberingen av intervjuerna började vi med att tillsammans gå igenom 

analysenheterna och reflekterade över de väsentliga innehållsdelarna. Dessa kallas för 

domäner, som ger en övergripande bild av materialet. Därefter lyfte vi ut meningsbärande 

enheter - genomgående centrala ord, meningar eller hela stycken i materialet som fick utgöra 

grunden för vår analys, hela tiden med syfte och frågeställningar i åtanke. Vi gick vidare och 

kondenserade de meningsbärande enheterna, vilket betyder att man kortar ner dem för att få 
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de mer hanterbara, en sorts kodning. Viktigt är då att tänka på att det görs utan att förlora det 

centrala innehållet (a.a.).  

Koderna vi fick fram jämfördes med varandra och sammanfördes till 15 underkategorier. 

Efter jämförelse dem emellan sammanfördes underkategorier med liknande innehåll i 9 

kategorier som vi i uppsatsen använder som underrubriker. Kategorierna fördes sedan 

samman till 3 teman som vi identifierat utifrån innehållet i kategorierna, intervjutexten och 

vår framtolkning av intervjutextens latenta budskap (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). 

Teman döpte vi efter den röda tråd vi fann i kategorierna enligt följande: Tema 1: 

Papperslösa kvinnors position i samhället med underrubriker: Kunskap, Sociala problem, 

utsatthet och våld, Papperslösa kvinnors behov av hjälp och kvinnojourernas roll. Tema 2: 

Det praktiska arbetet, med underrubrikerna: Metoder, perspektiv och handlingsplaner, 

Kvinnojourernas insatser, interprofessionell samverkan och ideella krafter. Slutligen Tema 3: 

Mänskliga rättigheter och social rättvisa med följande underrubriker: Förståelsen av 

papperslöshet, Dilemman i praktiken, Påverkansarbete - ett viktigt verktyg, Den mediala och 

politiska debatten. 

3.6 Trovärdighet 

Med trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär enligt Graneheim Hällgren & Lundman 

(2012) att läsaren ska anse studien vara trovärdig. Detta eftersträvas av författarna genom 

redogörelser för studiens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet.  

Med giltighet menas att forskaren undersöker det som avses och att svaren är representativa 

för det som har undersökts (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). För att vår studie ska 

uppnå god giltighet har syfte och frågeställningar fungerat som en påminnelse om att inte 

frångå den ursprungliga forskningsfrågan samt varit centrala vid utformningen av 

intervjufrågorna som bearbetats så att informanterna förstår och uppfattar dessa korrekt. Vi 

har även verifierat svaren på frågorna med respondenterna för att undvika misstolkningar.  

Tillförlitlighet innebär enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2012) att forskaren styrker 

sina tolkningar. Då sociala miljöer inte kan frysas och därför är omöjliga att kopiera menar 

Guba och Lincoln (1985) att det istället är viktigt ge en fullständig redogörelse för studiens 

alla faser. Vi har redogjort för frågorna i intervjuguiden (se bilaga..) som varit bestående 

under samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats till 

ordagrann översättning av respondenternas svar. Dessa har återgetts i studiens resultatdel samt 

preciserats i direkta citat.  
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Med överförbarhet bedöms hur användbart och överförbart ett resultat är i ett annat 

sammanhang. Vi har intervjuat ett fåtal informanter i ett begränsat geografiskt område vilket 

gör det svårt att generalisera resultaten av vår studie till ett annat område än just det vi har 

undersökt. Graneheim Hällgren och Lundman (2012) och Bryman (2011) framhåller istället 

att en detaljrik observation av intervjuer och bearbetning av insamlat material ger ett resultat 

där läsaren själv får avgöra huruvida studien är överförbar till en annan kontext eller inte 

(a.a.). 

Delaktighet innebär att forskaren är en aktiv part under intervjun tillsammans med 

informanterna vilket innebär att intervjun inte kan anses vara neutral eller objektiv, något som 

heller inte eftersträvas inom den kvalitativa forskningen menar författarna (Graneheim 

Hällgren & Lundman, 2012). I studien har vår egen förförståelse för papperslösa kvinnors 

livsvillkor genom tidigare ideellt arbete med målgruppen varit en tillgång inför och under 

intervjuerna. Vår förkunskap har underlättat interaktionen och konversationen mellan oss som 

intervjuare och informanterna och resulterat i ett större utbyte och innehållsrika intervjuer.   

3.7 Etiska överväganden 

  studier  r det av största vikt att ta h nsyn till sådana etiska as ekter som kan u  komma 

under ar ets ro essen (Bryman, 2011).  et  r avh ngande att medvetet v lja  ers ektiv, samt 

att re lektera över vilka konsekvenser dessa val kan  å (   rd, 1   ). Om fokus i vår studie 

legat på att undersöka papperslösa kvinnors subjektiva upplevelser hade resultatet handlat om 

individuella förklaringar till det papperslösa tillståndet. Sådana resultat menar Swärd (1999) 

riskerar att underbygga föreställningar om att utsatthet beror på personliga orsaker och brister 

hos individen. Då denna studie behandlar en redan mycket utsatt grupp togs beslutet att 

istället utgå från ett professionsperspektiv, där vi får ta del av ett synsätt på papperslösa 

kvinnors levnadsvillkor utifrån andra förklaringar så som samhälleliga. Rent praktiskt hade 

det dessutom varit svårt att få tillgång till papperslösa kvinnor då de ofta lever gömda av 

rädsla för att anges till myndigheter. Den avsatta tiden för undersökningen hade heller inte 

varit tillräcklig för att bygga ett förtroende. Vi funderade även kring om språkskillnader oss 

emellan hade begränsat en eventuell intervju. Vi reflekterade också över huruvida en tolk 

skulle kunna garantera direkt översättning och ge trovärdighet till vår studie. 

Vidare har vi tagit i beaktning vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) som består 

av fyra grundläggande krav som måste uppfyllas inom all forskning. Hänsyn har tagits till 

dessa i kontakten med informanterna via det informationsbrev som skickades ut innan 

intervjutillfället (se bilaga 2) och dessutom muntligt i anslutning till intervjun. De fyra 

grundläggande kraven benämns med informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
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och konfidentialitetskravet. För att möta informationskravet informerade vi deltagarna om det 

allmänna syftet med studien och dess upplägg. Vi presenterade oss som studenter och 

berättade att studien är en del i vårt examensarbete. Samtyckeskravet uppfylldes i samband 

med att deltagarna tackade ja till att medverka i studien. Nyttjandekravet uppfyller vi genom 

att deltagarna informerades om att det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet respekteras genom att alla uppgifter om 

informanterna i studien behandlas på ett sätt så att obehöriga inte har tillgång att komma åt 

dem och förstörs vid studiens avslut (a.a.). För att försäkra oss om konfidentialiteten i texten 

har vi avidenti ierat in ormanternas namn som kodats om till ” iana”, ” da”, ”Berit” 

,”Gunilla” o h ”Ursula” (Kvale & Brinkman, 200 ). 

3.8 Arbetsprocess 

Vi inledde vårt uppsatsskrivande med en gemensam planering över hur arbetsprocessen under 

de tio kommande veckorna skulle se ut. Vi har gemensamt samlat in, bearbetat, analyserat och 

skrivit materialet till samtliga delar: inledning, tidigare forskning, teoretiska perspektiv, 

metod, resultat & analys och diskussion. För att hitta forskning har vi stundtals delat upp oss 

för att sedan sammanstråla och diskutera relevant innehåll till materialet. Skrivprocessen har 

skett till största del gemensamt, för att få ett sammanhängande språk samt studie. 

4 Resultat och Analys 

Nedan presenteras resultatet av vår studie utifrån tre teman. Tema 1: Papperslösa kvinnors 

position i samhället, Tema 2: Det praktiska arbetet och slutligen Tema 3: Mänskliga 

rättigheter och social rättvisa. Resultatet presenteras med en analys utifrån tidigare forskning 

och vårt valda teoretiska ramverk, intersektionalitet. Samtliga namn som förekommer i 

resultatet är fiktiva. 

4.1 Tema 1: Papperslösa kvinnors position i samhället 

Följande tema behandlar representanterna för de aktuella kvinnojourernas kunskap om 

papperslösa kvinnors levnadsvillkor i det svenska samhället samt förekomsten av sociala 

problem, utsatthet och våld beträffande målgruppen. Vidare återges respondenternas syn på 

vilka behov papperslösa kvinnor har och vilken roll kvinnojourerna har för att hjälpa och 

tillgodose dessa under följande tre underkategorier. 1. Kunskap, 2. Sociala problem, utsatthet 

och våld samt 3. Papperslösa kvinnors behov av hjälp och kvinnojourernas roll. 
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4.1.1 Kunskap 

Den gemensamma synen på målgruppen papperslösa kvinnor redogör respondenterna för 

genom att beskriva kvinnor utan vare sig uppehållstillstånd eller identitetshandlingar, en 

rättslös grupp i det svenska samhället.  

”Kvinnor som är här ”illegalt”, som inte har några som helst rättigheter i samhället” 

(Diana, Socionom). 

 

Ciatet ovan bekräftar den bild Nationelllt centrum för kvinnofrid (2014) återger av att 

papperslösa kvinnor tillsammans med andra grupper av marginaliserade kvinnor är extra 

sårbara i det svenska samhället just på grund av deras rättslösa status. De los Reyes & 

Mulinari (2005) lyfter att denna sårbarhet även är en effekt av hur maktkategorierna kön, 

etnicitet och klass avgör papperslösa kvinnors villkor och underbygger ojämlikhet mellan de 

och andra grupper i samhället.   

Samtliga informanter redogör för en medvetenhet om papperslösa kvinnors existens och den 

utsatthet och problematik de lever i det svenska samhället som illustreras i citatet nedan.  

 

”Vi är väldigt medvetna om problemet, vi har nog ganska god kompetens även om vi inte har 

gått några specifika utbildningar för just den här frågan. Men vi är väl medvetna om 

situationen och problemen för de här kvinnorna.” (Diana, Socionom) 

 

Som respondenten ovan säger är de väl medvetna om att det existerar papperslösa kvinnor och 

att de besitter en kunskap om problematiken på jouren. Hon poängterar dock att de inte har 

gått några specifika utbildningar för att öka kompetensen kring papperslösa kvinnor. En 

annan respondent, Gunilla föreståndare på en av jourerna framhöll att hennes kompetens har 

införskaffats på eget initiativ och genom erfarenheter i arbetet. Den bristande formella 

kompetens som respondenterna upplever sig ha beträffande papperslösa kvinnor står i 

motsatts till hur riksförbunden presenterar sina kunskaper på respektive hemsidor. Där 

uppmärksammar SKR att kvinnor utan permanent uppehållstillstånd är en extra utsatt grupp i 

behov av hjälp och ROKS lyfter att alla kvinnor och tjejer oavsett bakgrund som är utsatta för 

våld ska ha rätt till det skydd de behöver (SKR, 2014; ROKS, 2014). Tidigare forskning pekar 

på att kunskapen om papperslösa (kvinnor) måste förbättras hos professionella som kan 

komma att möta målgruppen i sitt arbete för att underlätta etiska dilemman som kan uppstå i 

frågor om att verka för social rättvisa och mänskliga rättigheter för alla (Cuadra & Staaf, 

2012; Dominelli, 2008; Mattson, 2011). 
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 Förekomsten av papperslösa kvinnor ser olika ut jourerna emellan. Två av jourerna kommer 

regelbundet i kontakt med målgruppen medan resterande endast har enstaka erfarenheter. 

Detta har vi under intervjuerna uppfattat beror på att somliga jourer har ett rykte om sig att 

kunna hjälpa papperslösa kvinnor medan andra jourer har svårt att nå ut.  

 

”Men (papperslösa) kvinnor kommer inte i kontakt med oss även fast vi har information på 

tunnelbanan, vårdcentraler etc. min erfarenhet är att de inte har hört om oss.” (Ida, 

socionom) 

 

Vi har under intervjuerna förstått att det skiljer sig mycket åt mellan jourerna gällande 

förutsättningar och kapacitet i form av anställda, volontärer och ekonomiska resurser. Vi 

tolkar dessa faktorer som en av orsakerna till att vissa kvinnojourer kommit i kontakt med 

målgruppen mer frekvent än andra. Respondenten i citatet ovan arbetar på en av de mindre 

jourerna vi besökte och hennes upplevelse av att inte nå ut skulle kunna bero på dessa 

faktorer. Att det finns skillnader mellan landets kvinnojourer beträffande bland annat 

ekonomiska förutsättningar är något som tidigare forskning visat, samt att dessa 

förutsättningar påverkar huruvida jourerna kan erbjuda papperslösa kvinnor skydd eller inte 

(Geddie & LeVoy, 2012). 

Enligt flertalet respondenter kommer de flesta papperslösa kvinnorna i kontakt med jourerna 

via kyrkan, men en del också genom egna eller anhörigas telefonsamtal eller via sociala 

myndigheter.  

”De gånger jag vet så är det via kyrkan, en gång har kyrkan bett kvinnan ringa oss, en annan 

gång tog kyrkan själv kontakt med oss” (Diana, Socionom) 

 

Som tagits upp i bakgrunden tar kyrkan vid sidan av andra ideella organisationer och frivilliga 

ett stort ansvar beträffande hjälp till papperslösa kvinnor, något som skulle kunna spegla 

varför majoriteten av dessa kvinnor kommer i kontakt med jourerna via just kyrkan (Geddie 

& LeVoy, 2012). 

4.1.2 Sociala problem, utsatthet och våld 

De sociala problem som papperslösa kvinnor har i det svenska samhället är många, menar 

samtliga respondenter. De pekar alla på kvinnornas brist på grundläggande nödvändigheter 

såsom skydd, boende och ekonomiska förutsättningar för ett drägligt liv. Majoriteten av 

informanterna lyfter uppehållstillståndet och kvinnornas bristande sociala nätverk som 

centrala problem, två respondenter tar också upp barnen som ofrivilligt hamnar i kläm när 
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deras förälder lever som papperslös. Orsakerna till kvinnornas sociala problem och utsatthet 

menar samtliga beror på avsaknaden av medborgerliga rättigheter som begränsar kvinnornas 

möjligheter att vända sig till myndigheter för hjälp. 

 

”Det finns ju demokrati och demokrati och den är inte till för alla. Har man ingen 

tillgång överhuvudtaget till den samhällsuppbyggnad som vi har så är det klart man blir 

utsatt, då räcker det minsta lilla, man får ju ingen hjälp med någonting. Papperslös, då 

är man ju rättslös.” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Diskussionerna som samtliga respondenter för kring utsattheten papperslösa kvinnor befinner 

sig i kretsar kring att det är en konsekvens av ett systemfel i samhället snarare än individuella 

öden. De upplever att papperslösa kvinnor inte inkluderas i det demokratiska Sverige på 

samma sätt som andra människor gör. Detta står i likhet med vad Dominelli (2010) och 

Delanty (2002) menar med att föreställningen om medborgarskapet som den nödvändiga 

länken till nationalstaten skapar ett exkluderande system där grupper hamnar utanför i 

samhället och inte kan åtnjuta nationalstatens privilegier (a.a.). 

Vidare ger respondenterna en överensstämmande bild av att det är just bristen på rättigheter 

som gör papperslösa kvinnor extra sårbara. De beskriver hur detta tar sig uttryck på 

exempelvis arbetsmarknaden där kvinnorna utnyttjas och/eller utsätts av arbetsgivare och i 

nära relationer för fysiskt, ekonomiskt och sexuellt våld ofta med hot om utvisning. 

 

”De arbetar ju under slavliknande förhållanden. De får ut 6000 kronor i månaden och 

jobbar 40 timmar i veckan. Och så säger chefen att de kan anmäla om de säger något.” 

(Gunilla, föreståndare) 

 

” (...) det jag tänker är att de blir dubbelt utsatta för att de blir utnyttjade i sin sårbara 

situation. Kan vara allt från folk som säger sig ska hjälpa dem (…) eller någon som säger 

sig vilja ha en relation, men man hamnar mer som en sexslav eller uppassare och laga 

mat och greja.” (Diana, Socionom) 

 

Det första citatet bekräftar det som tidigare forskning säger om att papperslösa kvinnor löper 

ökade risker att utsättas och utnyttjas på arbetsmarknaden (Mattson, 2008). Det som 

illustreras med hur chefen utnyttjar sin maktposition går i linje med vad Bexelius (2008) 

skriver om att papperslösa kvinnor på grund av rädsla att utvisas undviker att gå till polisen 

och att deras rättslösa status utnyttjas som maktmedel. Detta maktmissbruk illustreras även i 
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citat nummer två där informanten pratar om nära relationer (a.a). I samma citat beskriver 

respondenten hur papperslösa kvinnor i hopp om kärlek utnyttjas som sexslavar eller 

uppassare, något som kan förstås utifrån det Dahlén (2012) säger om att rasistiska 

föreställningar skapar ett förtryckande av rasifierade kvinnor som förväntas stå till buds för 

vita män. Något som enligt Crenshaw (1991) möjliggörs genom att män utnyttjar kvinnornas 

okunskap och undanhåller information om deras rättigheter. Citat nummer två skulle även 

kunna förstås utifrån Wilén (2010) definition av detta fenomen med begreppet fruimport. Som 

illustreras i citaten underbygger papperslösa kvinnors utsatta position i samhället en skev 

maktbalans där de hamnar i underläge och som möjliggör andras makt, våld och förtryck på 

samtliga av samhällets nivåer (De los Reyes & Mulinari, 2005, Mendelson, 2013). 

 

4.1.3 Papperslösa kvinnors behov av hjälp och kvinnojourernas roll 

Alla papperslösa kvinnor är inte nödvändigtvis brottsoffer menar en respondent, men 

fortsätter med att förtydliga att om en papperslös kvinna är utsatt för våld bör hon ha rätt till 

samma hjälp som andra våldsutsatta kvinnor, något som samtliga respondenter håller med om.  

 

”Är man utsatt för våld i Sverige så ska man ju ha rätt till samma hjälp som alla andra. 

Papperslösa som blir utsatta för brott (...) ska ju inte leva i ett land som riskerar att ange dig 

om du behöver hjälp.” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Den hjälp respondenterna redogör att papperslösa kvinnor är i behov av är grundläggande 

nödvändigheter, men även socialt nätverk vilket papperslösa kvinnor många gånger saknar. 

Flertalet respondenter framhåller nödvändigheten av känslomässigt stöd och bearbetning av 

det våld de har utsatts för. Detta försvåras däremot av att kvinnorna saknar uppehållstillstånd 

och då inte kan eller vågar ta hjälp av myndigheterna på grund av risken att utvisas. Hälften 

av respondenterna lyfter uppehållstillståndet som det främsta hindret för dessa kvinnor, och 

menar att som personal på en kvinnojour står de handfallna inför att kunna påverka sådana 

beslut.      

”(...) det blir svårt att stötta och bearbeta det som har hänt när detta ligger som en oro (...) 

vänta på migration, polis, kan ta ett halvår ett år, den här väntan och att inte veta om man 

ska få stanna eller åka hem. Den är tärande på många av de kvinnorna jag har träffat.” 

(Diana, socionom) 

Som respondenten i citatet ovan framhåller innebär papperslösheten en konstant oro och 

väntan där bearbetningen av vad de har varit med om hamnar i skymundan och deras 
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huvudsakliga problem blir avsaknaden av uppehållstillstånd. Det blir svårt för medarbetarna 

på kvinnojouren att ge det stöd och den hjälp som de annars gör för kvinnor som har 

uppehållstillstånd i Sverige. För att kunna ge stöd och hjälp till dessa kvinnor är det viktigt 

med handlingsplaner över hur mottagandet av och hjälpen för målgruppen ska utföras. 

Behovet av handlingsplaner har även visat sig vara avgörande på de kvinnojourer som 

beviljats extra resurser för att ta emot papperslösa kvinnor (Oskarsson, 2013; Jansson och 

Molander, 2008). 

Respondenterna fortsätter med att beskriva sina insatser för att förbättra levnadsvillkoren för 

papperslösa kvinnor som akuta och kortsiktiga lösningar. De återger en bild av ett stort 

problem som de inte vet hur eller om de ska hantera. Samtliga respondenter menar att de 

aldrig skulle neka en kvinna i nöd men ställer sig frågande till vad de egentligen kan göra. De 

verksamma visar stor vilja att hjälpa, men det finns en gemensam frustration över vad de 

önskar göra och vad de faktiskt kan göra för att hjälpa målgruppen. 

” (...) man inser att vi inte kan skydda de (papperslösa kvinnorna) och om de är 

jättehotade skulle vi kunna skicka de till någon annanstans i landet eftersom vi inte har 

så mycket personal, och om man skulle gömma de har vi inte de självklara kontakter som 

vi annars har med socialtjänsten.” (Ida, socionom) 

 

Som respondenten beskriver i citatet blir det svårt att ta emot och hjälpa papperslösa kvinnor 

då de naturliga vägarna att gå för hjälp så som att kontakta socialtjänsten för finansiering 

fallerar på grund av kvinnornas avsaknad av uppehållstillstånd. Hon nämner också dilemmat 

kring om de överhuvudtaget ska ta emot papperslösa kvinnor i sin verksamhet, något som 

indikerar på att en ovisshet kring regler och lagar beträffande papperslösa (kvinnor) finns 

bland professionella inom socialt arbete (Oskarsson, 2013). Även personalbrist beskrivs som 

en faktor som skulle kunna försvåra hjälpen till papperslösa kvinnor. Bristande resurser som 

dessa är något vi tagit upp i bakgrunden och som ses som en möjlig konsekvens av 

nedskärningar i den offentliga sektorn. Detta påverkar jourerna direkt genom minskade bidrag 

och färre platser för våldsutsatta kvinnor (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013: Geddie och 

LeVoy, 2012). 

4.2 Tema 2: Det praktiska arbetet 

Det här temat behandlar vilka metoder och perspektiv kvinnojourerna utgår ifrån i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor i allmänhet och papperslösa kvinnor i synnerhet. Vilken roll ideella 

krafter och andra aktörer inom socialt arbete har för att förbättra papperslösa kvinnors 
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levnadsvillkor samt förekomsten och betydelsen av samverkan är områden som också 

behandlas. Temat är uppbyggt genom följande 2 underkategorier 1. Metoder, perspektiv och 

handlingsplaner samt 2. Kvinnojourernas insatser, interprofessionell samverkan och ideella 

krafter. 

4.2.1 Metoder perspektiv och handlingsplaner 

Majoriteten av respondenterna framhåller att de använder sig av motiverande samtal i sitt 

arbete med våldsutsatta kvinnor för att underlätta förändringsprocesser i kvinnornas 

livssituation (Socialstyrelsen). Även empowerment tas upp av flertalet informanter som en 

metod för att öka kvinnornas egenmakt över sina liv (Payne, 2008). När vi frågar om de 

använde sig av några specifika metoder i arbetet med just papperslösa kvinnor svarar samtliga 

respondenter nej. 

 

”Motivationssamtal stödsamtal, kartläggning och nätverkskartor (...) empowerment kan 

appliceras på alla kvinnor.” (Ida, Socionom) 

 

Ytterligare metoder som lyftes var systerskap, som syftar till att kvinnorna kollektivt går 

samman för att stärka varandra i kampen mot patriarkala maktstrukturer. Även KASAM - 

känsla av sammanhang användes för att flytta fokus från våldet till kvinnornas styrkor 

(Antonovsky, 2005) och slutligen nätverkskartor som respondenterna beskrev underlättade 

kartläggningen av kvinnornas sociala nätverk för att urskilja både positiva och negativa 

element. Enligt riksförbunden SKR och ROKS har Sveriges kvinnojourer en feministisk 

värdegrund, men trots detta var det endast två av respondenterna som svarar att de utgick från 

feminism när frågan om perspektiv ställdes. En av dessa respondenter sa dessutom att hon 

försöker tona ner det feministiska perspektivet i kontakten med kvinnor från andra kulturer.   

  

”Det första jag tänker är feministiskt men det är inte självklart för vi träffar kvinnor från så 

många kulturer, jag tonar ned det. Riksorganisationen har det som står skrivet men jag 

försöker att inte säga det de första jag gör.” (Ida, socionom). 

 

Vi tolkar att det som respondenten säger grundar sig i en föreställning om att kvinnor från 

andra kulturer inte skulle känna sig representerade inom begreppet feminism. En exkludering 

av andra grupper kvinnor som Mohanty (2007) säger att det traditionella feministiska 

perspektivet har kritiserats för då det endast representerar västerländska kvinnor som subjekt i 

den feministiska kampen. Vi reflekterar kring om det respondenten antyder har sin grund i 
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hennes egna föreställningar om kvinnor från andra kulturer som ”de andra”, hur de avviker 

ifrån våldsutsatta kvinnor ur majoritetsamhället i linje med vad De los Reyes och Mulinari 

(2005) säger. Eller om det är ett uttryck för att de på denna kvinnojour misslyckats med 

uppdraget att inkludera kvinnor från alla samhällsgrupper så som riksförbunden SKR och 

ROKS framhåller att de arbetar aktivt med. 

 

Samtliga respondenter redogör för att de på sina jourer har utarbetade generella 

handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor, men att de saknar specifika sådana för 

papperslösa kvinnor. En kvinnojour utmärker sig dock genom att ha utformat sin verksamhet 

för att kunna ta emot och hjälpa kvinnor med utländsk bakgrund. 

 

” (...) personalen talar 12 språk och med volontärer så kan vi erbjuda stöd och hjälp på 30 

olika språk (…) det är maktfullkomligt för mig att inte erbjuda dig att samtala på rätt sätt 

speciellt om det är utsatthet för våld så ska man ha rätten att berätta sin historia, inte genom 

tolk utan faktiskt på sitt eget språk, med någon som har kulturell förståelse för vad man har 

varit utsatt för och betydelsen av symboler (...)” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Vi gör tolkningen av det respondenten i citatet säger att de på deras kvinnojour försöker 

minimera maktförhållandet mellan professionell och klient genom att sudda ut eventuella 

hinder för ett bra möte. Respondenten menar att språket är en stor barriär att överkomma för 

att kunna samtala på lika villkor, hon nämner också att kulturell förståelse för kvinnornas 

upplevelser är av stor vikt. Denna kulturkompetens som respondenten lyfter beskrivs även i 

bakgrunden där den betonas som en grundläggande nödvändighet för att kunna möta klienter 

från minoritetsgrupper. Detta för att kunna tillgodose ett korrekt informationsutbyte dels via 

språket och dels genom förståelsen av klienternas verklighet och de kulturella normer den 

representerar. Kamali (2002) lyfter dock att för stor vikt vid kulturkompetens kan leda till 

felaktiga föreställningar om klientens behov varför det är av största vikt att aldrig låta den 

kulturella kompetensen förta nödvändigheten av professionell kompetens. 

4.2.2 Kvinnojourernas insatser, interprofessionell samverkan och ideella krafter  

Respondenternas svar på hur deras insatser bidrar till förbättrade levnadsvillkor för 

papperslösa kvinnor skiljer sig åt men handlar generellt sett om akuta och kortsiktiga insatser. 

En respondent berättar att de hjälper kvinnorna med information, boende och vård. En annan 

menar att de inte har bidragit särskilt mycket för att förbättra målgruppens levnadsvillkor 

eftersom de inte har arbetat aktivt med det. En tredje respondent beskriver hur de hjälper 
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papperslösa kvinnor utifrån situationer där de fått föra kvinnans talan i kontakten med olika 

samhällsinstanser. 

” (...) vi kan hjälpa till och säga till socialtjänsten att ni inte har rätten att fråga om hennes 

papper, ni har skyldighet att ta hand om henne för hon är utsatt för våld. Så man vänder på 

steken i kontakt med polis, sjukvård eller socialtjänsten. Att eran uppgift inte är att be henne 

om någonting, eran uppgift är att erbjuda henne någonting.” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Som illustreras i citatet ovan utgör kvinnojourerna en viktig roll i att företräda papperslösa 

kvinnors rättigheter gentemot staten. Kvinnojourer som en del av det civila samhället arbetar 

utifrån deras humanistiska uppdrag för social rättvisa (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013). 

När statens lagar utesluter papperslösa kvinnor från välfärdssamhället tvingas de argumentera 

för att kvinnornas mänskliga rättigheter ska respekteras (Kaldor, 2004). Jourernas dubbla roll 

av att tillhöra både civilsamhället och vara en del av välfärdsstaten innebär att de står mitt 

emellan den papperslösa kvinnan och myndigheterna. Som citatet ovan beskriver fungerar 

kvinnojourerna som en slags medlande och påtryckande instans som vi under intervjuernas 

gång uppfattat i vissa fall fungera, men att det är långt ifrån alla papperslösa kvinnor som får 

den hjälp de behöver.  

På frågan om interprofessionell samverkan mellan kvinnojourer och andra aktörer i samhället 

ställde sig samtliga respondenter positiva. De framhöll att de samarbetade dagligen i sitt 

arbete med instanser som sjukvård, socialtjänst, brottsofferjour, andra kvinnojourer med flera. 

Beträffande papperslösa kvinnor var dessa samarbeten däremot begränsade som en 

respondent förtydligade kan de inte ta emot en papperslös kvinna i skyddat boende om inte 

socialtjänsten betalar för hennes plats.  

”Vi hade ju fallet i höstas där vi faktiskt fick socialtjänsten att ta ansvar för en papperslös 

kvinna utsatt för extremt våld och isolation.” (Berit, samordnare) 

 

Citatet ovan beskriver en lyckad utgång för en enskild kvinna att få hjälp av socialtjänsten. 

Detta illustrerar den makt och handlingsutrymme som socialsekreterare och andra 

myndighetsutövare besitter i beslut gällande papperslösa kvinnor. Tidigare forskning 

beskriver hur lagar och regler kan ställa socialsekreterare inför etiska dilemman där den 

enskilde tvingas kompromissa mellan att följa de etiska koderna för socialt arbete och 

arbetsplatsens riktlinjer (Jönsson, 2014). Citatet ovan illustrerar ett exempel där beslut 

fattades till klientens fördel, men i linje med vad Jönsson (2014) säger leder otydligheten i 

lagar och regler kring papperslösa till professionellas möjlighet att inta skilda positioner något 

som tvärtemot ovan nämnda citat kan innebära beslut som missgynnar klienten.  
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Hur respondenterna upplever kunskapen om papperslösa kvinnor hos andra aktörer inom 

socialt arbete var svårt att få ett samlat grepp om. En informant beskriver att kunskapen 

varierar extremt mycket, en annan tyckte att frågan var svårt att svara på. Däremot lyfter två 

av respondenterna okunskap om papperslösa kvinnor hos socialtjänsten, något de kände en 

stor frustration över.  

” (...) en av de första frågorna de ställer är om kvinnan har uppehållstillstånd (..) jag tror 

inte att de kan så mycket, det är inte deras bord och de har så mycket att göra.” (Gunilla, 

socionom) 

”De flesta socialtjänster är bara intresserade av att de kanske inte ska betala för den här 

kvinnan. Det är väl det första de börjar prata om när vi upptäcker att det inte finns några 

papper (...)” (Ida, Socionom) 

Som illustreras i citaten ovan nekas papperslösa kvinnor hjälp från socialtjänsten utifrån deras 

avsaknad av rättigheter i enlighet med svensk lagstiftning. Lagar som enligt Mattson (2011) 

formuleras, utformas och tolkas utifrån föreställningar om kön, sexualitet och ras och som i 

praktiken missgynnar papperslösa kvinnor. Som citaten visar saknas kunskap och intresse hos 

socialsekreterarna som lägger ansvaret ifrån sig då det visar sig att en kvinna saknar 

uppehållstillstånd. Dessa exkluderande processer och hur de vidmakthålls av representanter (i 

citaten socialsekreterare) för välfärdsinstitutioner som domineras av vita kvinnor är något som 

De los Reyes & Mulinari (2005) menar ökar ojämlikheten mellan olika grupper av kvinnor i 

samhället (a.a.).  

Samarbete med ideella krafter i arbetet med papperslösa kvinnor lyfter majoriteten av 

respondenterna. De samarbeten som nämns var bland andra med kyrkor, stadsmissionen och 

läkarmottagningar. Andra frivilliga aktörer som tas upp var Ingen människa är illegal – som 

arbetar praktiskt och opinionsbildande för papperslösas rättigheter, Crossroads – en del av 

stadsmissionen som hjälper EU-migranter och Röda korset – som hjälper papperslösa att få 

sina rättigheter tillgodosedda.  

 

” Vi samarbetar hela tiden, med sjukvård och med läkare, advokater, jurister, röda korset, 

rädda barnen, flyktingmottagningar och alla andra ideella positiva krafter som kan erbjuda 

andra former av stöd och insatser (...) det finns ju många frivilliga krafter som till exempel 

erbjuder SFI (svenska för invandrare) utan att du måste ha papper.” 



 

29 

 

” (...) sen kan jag tycka att alla sådana aktioner som görs vid sidan om systemet måste lyftas 

upp för det får ju aldrig förta samhällets ansvar… vi måste ändå tala om att vi gör någonting 

som inte är vårt ansvar (...) liksom förlita er inte på de här ideella krafterna (...) för det är ju 

en ganska stor strukturell skillnad, vi skulle ju aldrig neka någon hjälp för att man är 

papperslös (...)” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Tidigare forskning har påvisat att när samhället brister i att stå upp för allas mänskliga 

rättigheter får ideellt engagerade personer en avgörande roll i att tillgodose individers mest 

grundläggande behov. Som exemplifieras i citaten ovan är samverkan av stor vikt för det 

praktiska arbetet med papperslösa kvinnor, samt spelar en avgörande roll i att nå politisk 

förändring (Geddie & LeVoy, 2012). Det ansvar som frivilliga organisationer tar på sig 

gällande papperslösa kvinnors rättigheter är en konsekvens av de nedskärningar som vi idag 

kan se i den offentliga sektorn (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013). Respondenten 

poängterar dock att det stora ansvar som ideella tar måste uppmärksammas så att samhället 

inte lämnar sitt ansvar för landets utsatta till frivilliga att ta hand om.  

4.3 Tema 3: Mänskliga rättigheter och social rättvisa 

Följande tema behandlar inledningsvis respondenternas uppfattningar kring varför det finns 

papperslösa kvinnor i det svenska samhället. Temat återger sedan vilka dilemman 

kvinnojourerna stöter på i praktiken, speciellt beträffande relationen mellan internationell och 

nationell rätt följd av en beskrivning gällande vikten av påverkansarbete. Slutligen redogörs 

för respondenternas uppfattning om den vetenskapliga och politiska debatten om papperslösa 

kvinnor. Följande underkategorier har valts: 1. Bakomliggande faktorer till papperslöshet, 2. 

Dilemman i praktiken, 3. Påverkansarbete - ett viktigt verktyg, samt 4. Den vetenskapliga och 

politiska debatten.   

4.3.1 Bakomliggande faktorer till papperslöshet 

Respondenterna har olika tankar kring varför det finns papperslösa kvinnor i Sverige. De ger 

förklaringar på både global-, lokal- och individnivå. På global nivå talar ett par av de 

intervjuade om de krig och konflikter som finns i världen som orsaken till varför det finns 

papperslösa kvinnor i Sverige. Ytterligare två respondenter menar att det är Sverige som 

genom att neka dessa människor sina rättigheter skapar papperslösa kvinnor. Den sista 

respondenten ser förklaringarna på individnivå efter sin kontakt med papperslösa kvinnor. 

Hon beskriver sina erfarenheter av att män systematiskt tar hit kvinnor från fattiga länder utan 

giltiga papper, misshandlar dem och begränsar deras rättigheter: 
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”Jag har nog inte träffat någon kvinna som själv har tagit sig till Sverige, för att hon vill bo 

här utan papper, utan pengar, alldeles ensam, utan uppehållstillstånd. Jag har bara träffat 

kvinnor som mer eller mindre blivit tagna hit.” (Gunilla, föreståndare) 

”Det är en global orättvisa att man inte kan bo i sitt eget land och få stöd och måste söka sig 

till ett land och inte kan få stöd där heller.” (Ida, socionom) 

Det finns olika förklaringar till att kvinnor migrerar vilket vi tagit upp i avsnittet tidigare 

forskning (Lodenius & Winbborg), därför finns det också många olika förklaringar till att det 

finns papperslösa kvinnor. De orsaker som respondenterna har framfört är tre, men det kan 

grunda sig i många andra förklaringar. Vad respondenternas uppfattar som globala orsaker 

stämmer överens med vad Dominelli (2010) och Echrenreich & Hochschild (2004) beskriver 

angående de ökade inkomstklyftorna i världen mellan fattiga och rika samt hur detta har 

skapat migrationsströmmar världen över. Denna ojämlikhet benämner Payne & Askeland 

(2008) med begreppet postkolonialism, där västvärlden fortfarande dominerar över gamla 

kolonier, med en syn på den Andre som avvikare. Dessa ojämnlika förhållanden kan också ta 

sig utryck på individnivå, mellan man och kvinna. Som respondenten i första citaten belyser 

är hur vissa kvinnor hamnar i relationer där deras begränsade rättigheter bidrar till att de blir 

utsatta. Något som Lennardt (2008) menar kan leda till att mannens kontroll i relationen ökar. 

Vi konstaterar i likhet med De los Reyes & Mulinari (2005) och Bexelius (2008) att 

maktavgörande faktorer kan ta sig utryck på individnivå för papperslösa kvinnor samt på 

lokal nivå när människor nekas rättigheter i det land de kommer till vilket respondenten i det 

andra citatet illustrerar. 

4.3.2 Dilemman i praktiken 

Majoriteten av representanterna från kvinnojourerna beskriver att de skulle behöva mer 

kunskap om internationell och nationell lagstiftning i förhållande till papperslösa kvinnor. En 

respondent framhåller dock att kvinnojouren ständigt försöker hålla sig uppdaterad men att 

det är svårt. Samtliga respondenter upplever ett dilemma i hur de i praktiken ska applicera 

mänskliga rättigheter och social rättvisa i arbetet med papperslösa kvinnor. 

”Den kunskapen har vi ju inte om lagstiftningen, nej jag kan säga att man är väldigt dålig på 

det. Alla har ju rätt till mänskliga rättigheter, men sedan blir det svårt att applicera i 

praktiken.” (Gunilla, föreståndare)      

Svårigheter med att förhålla sig till nationella lagar och samtidigt bejaka mänskliga rättigheter 

är något som blir problematiskt i praktiken eftersom de går mot varandra. Kvinnojourerna vill 
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tillgodose allas mänskliga rättigheter inkluderat papperslösa, men det blir svårt då lagen inte 

inkluderar målgruppen. Detta kan liknas med det Jönsson (2014) beskriver i sin forskning om 

att socialarbetare upplever dilemman i att följa det sociala arbetes riktlinjer för mänskliga 

rättigheter och samtidigt arbeta med nationell lagstiftning i arbetet med papperslösa. Varför 

dessa kvinnojourer har bristande kunskap om lagstiftningen för papperslösa kan, enligt vår 

tolkning, bero på deras begränsade resurser och på tidsbrist. Det kan också förklaras med att 

riksförbunden brister i att ge information till kvinnojourerna. En annan anledning kan ses i det 

Jönsson (2014) skriver om det oklara rättsläge som finns kring papperslösa. 

Den kunskapsbrist som de intervjuade kvinnojourerna framhåller upplever majoriteten av 

respondenterna ännu mer hos andra yrkesverksamma inom samhällets institutioner och inom 

socialt arbete. En respondent framhåller att hon ofta får upplysa om de nya lagarna. 

”För det första så tror jag inte att det är så många sjukhus som kommer i kontakt med 

papperslösa vilket gör det enkelt för dem att avvisa frågan när de inte vet om, och då inte har 

så mycket erfarenhet av de nya lagarna. De är ju inte så gamla de nya lagarna, om sjukvård 

till exempel och har väl inte hunnit implementeras i samhället riktigt.” (Ursula, 

verksamhetschef)  

Som citatet illustrerar finns inte tillräcklig kunskap om att papperslösa ska ha rätt till akut 

sjukvård. Att denna kunskap brister inom välfärdsinstitutionerna bekräftar Geddie & LeeVoy 

(2012) när de beskriver okunskap om papperslösa i samhället i stort och speciellt hos 

professionella inom socialt arbete. Trots bristen på kunskap hos vissa yrkesverksamma finns 

det andra som har god kunskap om papperslösas rättigheter och sociala problem, särskilt de 

många eldsjälar inom de frivilliga organisationerna som arbetar för papperslösa. 

4.3.3 Påverkansarbete - ett viktigt verktyg 

Samtliga respondenteter beskriver hur de arbetar lokalt preventivt med att upplysa om våld. 

De är ute och föreläser på skolor, arbetsplatser och hos socialtjänsten för att få i gång 

normbrytande diskussioner om våld mot kvinnor. Majoriteten berättar att de även bedriver 

påverkansarbete genom att lyfta sakfrågor på nationell nivå till riksorganisationerna ROKS 

och SKR. Samtliga är överens om att påverkansarbete är ett viktigt verktyg överlag, men 

speciellt beträffande papperslösa kvinnor:  

”Det är ju en jätteviktig fråga och ska man påverka så måste man ha kunskap på så många 

olika nivåer och det är ju inte lätt för dem själva att få sin röst hörd.” (Ursula, 

verksamhetschef) 
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Vikten av det påverkansarbete som respondenten belyser är något som också behandlats i 

avsnittet Bakgrund. Något som har bidragit till att genomföra politiska beslut för extra 

resurser till kvinnojourer i Malmö och Göteborg för att kunna ta emot papperslösa kvinnor 

(Geddie & LeeVoy, 2012; Oskarsson, 2013).  

Majoriteten av respondenterna är medvetna om dessa beslut och ställer sig positiva till att 

förändringar som dessa kan underlätta för utsatta papperslösa kvinnor att få hjälp. De tror att 

skillnaden mellan kommunerna i Sverige angående vilken hjälp de får, beror på de 

engagerade människor som driver frågorna. En respondent framhåller att det är nya frågor och 

hoppas att tids nog kommer fler kommuner ta beslut som dessa. Trots en generell positiv 

uppfattning kring utökade resurser menar en respondent att det krävs mer än extra pengar.  

”Det är bra om det finns en plan för hur vi ska jobba med det. Det går inte att bara ge massa 

extra pengar utan att få hjälp med hur vi faktiskt ska genomföra jobbet så att det blir bra och 

att ingen göms i ett mörkt rum någonstans, utan att vi hjälper kvinnorna vidare.” (Diana, 

socionom) 

Vad respondenten framhåller i citatet är något som Oskarsson (2013) bekräftar när det 

argumenteras för behovet av handlingsplaner för hur dessa extra resurser bör användas i 

praktiken. Att det finns handlingsplaner är något som visat sig vara nödvändigt efter en 

undersökning där det framgick att besluten om extra resurser inte fungerat på vissa ställen 

eftersom det fanns för lite kunskap om besluten hos kvinnojourerna. 

4.3.4 Den vetenskapliga och politiska debatten 

Majoriteten av respondenterna beskriver den politiska debatten om papperslösa kvinnor som 

obefintlig. De anser att politiska förändringar för att förbättra för papperslösa kvinnor är en 

långsam process. En respondent lyfter betydelsen av att vara med i den politiska debatten 

eftersom det påverkar de direkt berörda i positiv riktning genom mer pengar till 

verksamheten. I kontrast till majoriteten av respondenterna, har en respondent en mer positiv 

bild av den politiska debatten: 

”Jag tycker det har blivit bättre för att de (politiker) börjar prata om det (papperslösa 

kvinnor), förut tror jag inte ens att det diskuterades (...) jag tror det pratas mer och mer om 

det överallt.” (Gunilla, föreståndare) 

Att respondenten anser att det talas mer om papperslösa kvinnors situation på ett politiskt 

plan, tolkar vi beror på att fler ideella krafter arbetar med opinionsbildande arbete för 

papperslösa idag, som tillexempel nätverket Ingen människa är illegal. Detta kan i sin tur leda 

till nya lagar som ökar papperslösas rättigheter. En annan anledning till mer politisk 
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diskussion är, enligt vår tolkning, att det finns fler papperslösa i Sverige idag. Trots detta 

upplever de flesta av respondenterna ovan att den politiska debatten kring papperslösa 

kvinnor är obefintlig. Att papperslösa kvinnor inte diskuteras kan förklaras med vad Mattson 

(2008) skriver angående att politiker har undvikit frågan om papperslösas utsatta situation, 

genom att anklaga papperslösa att de själva valt att stanna i landet. Uppfattningen om att det 

är tyst om just papperslösa kvinnor kan utifrån ett intersektionellt perspektiv ses som en 

konsekvens av de patriarkala strukturer som finns i vårt samhälle och osynliggör kvinnan som 

den ”andre” i  örhållande till mannen som är normen (De los Reyes & Mulinari, 2005). Vi kan 

konstatera att detta osynliggörande av kvinnor i den politiska debatten kan liknas med det 

Bexelius (2008) skriver gällande att kvinnors asylskäl inte tas i lika stort beaktande som 

mäns.  

Gällande den vetenskapliga debatten hade majoriteten av respondenterna inga konkreta 

exempel på forskning rörande papperslösa kvinnor. Ett par av de intervjuade refererar till en 

icke vetenskaplig rapport som ROKS har gett ut om papperslösa kvinnor. Samma rapport som 

en annan respondent framför sin kritik emot för sättet som den kategoriserar utsatta grupper: 

  

”Varje människa bakom det här papperslösa tillståndet är en individ och det får man inte 

glömma bort. Jag kan bli så stressad över att man ska kategorisera till exempel hedersutsatta 

våldsoffer och papperslösa. De är ju individer med olika förmågor, möjligheter och 

önskningar.” (Ursula, verksamhetschef) 

 

Vi upplever en frustration i citatet på grund av de kategoriseringar som finns i samhället där 

man sätter in utsatta grupper i fack. Denna kategorisering av papperslösa framhålls i tidigare 

forskning där Duvell (2006) ger exempel på hur papperslösa migranter ses som illegala och i 

vissa fall kriminella. För papperslösa kvinnor specifikt menar De los Reyes och Mulinari 

(2005) att de drabbas av kategoriseringar i samhället på grund av de maktstrukturer som finns 

och vilket faller ut i en negativ stereotyp bild. Dessa maktstrukturer kan vidare återspeglas i 

en u  delning i ”vi” o h ”dem”. Genom att kategorisera gru  er tolkar vi att människan 

bakom papperslösheten hamnar i skymundan, precis som respondenten i citatet ovan säger. 

Det gör att papperslösa kvinnor inte möts utifrån de unika personer de är med den unika 

historia de har. 
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5 Diskussion 

5.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa 

kvinnor samt vilken roll de spelar för att förbättra levnadsvillkoren för målgruppen. Utifrån 

syfte samt frågeställningar har intervjufrågor formulerats som sedan besvarats av 

respondenterna i studien. Deras svar har legat till grund för vårt resultat som analyserats med 

hjälp av bakgrund, tidigare forskning samt ett intersektionellt perspektiv.  

I vår studie har det framkommit att kunskapen hos de aktuella kvinnojourerna om papperslösa 

kvinnors levnadsvillkor i det svenska samhället skiljer sig åt, där några besitter stor kunskap 

medan andras är begränsad. Utifrån resultatet kan vi se att detta beror på att förekomsten av 

papperslösa kvinnor på jourerna varierar från regelbunden kontakt till enstaka erfarenheter.  

Papperslösa kvinnors levnadsvillkor har vi funnit avgörs och begränsas av den sociala 

utsatthet som deras avsaknad av uppehållstillstånd innebär. Utsattheten kan ta sig uttryck på 

samhällets alla nivåer, exempelvis på arbetsmarknaden samt i nära relationer där kvinnornas 

rättslösa status utnyttjas av andra som maktmedel. Denna rättslösa status har också visat sig 

innebära ett hinder för kvinnorna att vända sig till myndigheter vid eventuellt upplevda brott. 

Ytterligare har framkommit att också kvinnojourernas arbete med att förbättra 

levnadsvillkoren för papperslösa kvinnor kompliceras genom avsaknaden av rättigheter som 

begränsar arbetet med de samhällsinstanser som de vanligtvis involverar i hjälparbetet för 

utsatta kvinnor. Även bearbetningen av det våld som vissa av dessa kvinnor upplevt hamnar i 

skymundan av deras huvudsakliga problem som är uppehållstillståndet. Konsekvenserna av 

de ovan nämnda problemen som framkommit är att kvinnojourerna endast kan erbjuda akuta 

och kortsiktiga insatser för att förbättra för papperslösa kvinnors levnadsvillkor. Trots 

begränsade resurser och möjligheter har vi kunnat se ett stort engagemang för mänskliga 

rättigheter och social rättvisa hos de intervjuade representanterna för kvinnojourena när det 

kommer till att hjälpa papperslösa kvinnor. 

I studien har vi funnit att kvinnojourerna arbetar utifrån ett flertal metoder i sitt arbete med 

våldsutsatta kvinnor, men att de saknar specifika sådana för arbetet med dessa kvinnor. I 

enlighet med vad riksorganisationerna ROKS och SKR säger sker Sveriges kvinnojourers 

arbete utifrån ett feministiskt perspektiv. Trots detta var det endast ett fåtal respondenter som 

framhöll detta perspektiv i deras arbete med papperslösa kvinnor vilket vi fann 

anmärkningsvärt. Ytterligare ett intressant fynd var att en jour utmärkte sig med att erbjuda 

hjälp till kvinnor med utländsk bakgrund genom flera språkliga och kulturella kompetenser 

hos de anställda. Något som vi funnit kan bero på en större kapacitet i jämförelse med de 
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mindre jourerna och som skulle kunna förklara varför just denna jour hade mer erfarenhet av 

att arbeta med papperslösa kvinnor. 

Utifrån resultatet kan vi se att majoriteten av respondenterna samarbetar med många av 

samhällets instanser i arbetet med våldsutsatta kvinnor, men att sådana samarbeten var svåra 

att få till stånd beträffande papperslösa kvinnor på grund av deras rättslösa status, något som 

skulle kunna spegla den ojämna kunskap om målgruppen som redogjordes för hos andra 

aktörer inom det sociala arbetet. Ett återkommande tema var att omfattningen av hjälp 

jourerna kunde erbjuda papperslösa kvinnor avgjordes utifrån enskilda socialsekreterares eller 

andra myndighetsutövares beslut. En slutsats som kunnat dras av detta är att den bristfälliga 

hjälpen till papperslösa kvinnor inte beror på kvinnojourerna själva utan härstammar ur 

strukturella faktorer som försvårar deras arbete. Mot denna bakgrund har vi i resultatet funnit 

att samarbeten med ideella krafter är avgörande för kvinnojourernas arbete med papperslösa 

kvinnor, men även att dessa insatser riskerar att förta samhällets ansvar för att tillgodose 

grundläggande behov för utsatta grupper.  

I resultatet har förklaringar till att det finns papperslösa kvinnor i Sverige funnits i globala, 

lokala och individuella förklaringsmodeller, där respondenterna dels framhöll globala 

orättvisor så som krig och fattigdom, men även att det är det svenska samhället som gör 

kvinnorna papperslösa genom att frånta de sina mänskliga rättigheter. Ytterligare en 

förklaringsmodell redogjordes för av en respondent som fann förklaringarna på individuell 

nivå och syftade på hur svenska män tar hit kvinnor från andra länder. Annan information 

som framkommit är att kunskapen beträffande rättsläget för papperslösa var bristfällig både 

hos kvinnojourerna och andra aktörer inom socialt arbete samt att nationell rätt inte tar hänsyn 

till de universella lagarna om mänskliga rättigheter. Något som har visat sig innebära 

dilemman för de verksamma på kvinnojourera i det praktiska arbetet med papperslösa 

kvinnor. Ett annat intressant fynd är att samtliga respondeter framhöll betydelsen av deras 

påverkansarbete med föreläsningar på exempelvis skolor och arbetsplatser om våld mot 

kvinnor samt opinionsbildande arbete på nationell nivå. Däremot framkom att inget 

påverkansarbete fanns beträffande frågor kring papperslösa kvinnor, något respondenterna 

framhöll berodde på tidsbrist och begränsad kunskap om målgruppen. Angående den politiska 

debatten om papperslösa kvinnor har det framkommit olika åsikter respondenterna emellan, 

flertalet såg på den som en långsam process medan en respondent ansåg utvecklingen gå 

framåt och att det pratas alltmer om målgruppen. Kring den vetenskapliga debatten framkom 

mer överensstämmande åsikter, den beskrevs som obefintlig där ingen hade något konkret 
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exempel på aktuell forskning med undantag från en icke vetenskaplig rapport om papperslösa 

kvinnor som givits ut av ROKS.  

5.2 Metoddiskussion  

Vi anser att en kvalitativ metod har fungerat väl i vår studie som åsyftat att ta del av kunskap 

om ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor. De svårigheter vi upplevt i 

processen har varit att hitta tidigare forskning om specifikt papperslösa kvinnors 

levnadsvillkor i Sverige. Där av har vi använt oss av forskning kring papperslösa sett ur ett 

mer generellt perspektiv, samt av rapporter och Internetkällor som redogörs för i bakgrunden. 

Ytterligare ett hinder har varit att hitta respondenter hos kvinnojourer villiga att ställa upp på 

en intervju trots god tidsmarginal och flertalet försök. Vi har uppfattat att det i några av fallen 

kan bero på en rädsla över att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med papperslösa 

kvinnor då detta arbete ibland sker med ovissheten om det står i linje med vad svenska lagar 

och riktlinjer säger beträffande målgruppen. Trots detta har vi fått positiv respons av 4 

kvinnojourer villiga att delta med 5 respondenter, en omfattning av respondenter som vi anser 

vara av tillräcklig grund att bygga ett trovärdigt resultat på. Intervjuerna har utförts genom 

semistrukturerade intervjuer, ett tillvägagångssätt som fungerat väl då respondenterna gavs 

möjligheten att återge sina personliga perspektiv i intervjun (Lincoln & Denzin, 1994). Inom 

kvalitativa studier är syftet vanligtvis inte att resultaten ska kunna generaliseras då det 

intressanta är att ta del av informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter och kunskap 

av i det här fallet det praktiska arbetet i förhållande till papperslösa kvinnors levnadsvillkor. 

Detta utesluter dock inte att analytiska generaliseringar kan göras som gynnar 

kunskapsutvecklingen även hos andra professioner inom det sociala arbetets fält. 

 

5.3 Kunskapsbidrag och vidare forskning  

Vi har som tidigare nämnt upplevt att kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor i Sverige 

är ett outforskat område. Denna studie skulle därför kunna bidra till en ökad förståelse och 

kunskap om papperslösa kvinnors utsatthet i det svenska samhället till människor i allmänhet, 

professioner inom socialt arbete och framförallt till kvinnojourer då studien undersöker 

kvinnojourers kunskap om papperslösa kvinnors levnadsvillkor, hur de arbetar, utifrån vilka 

perspektiv samt hur de applicerar mänskliga rättigheter och social rättvisa. Studien önskar 

även bidra till en ökad medvetenhet hos professionella inom socialt arbete beträffande hur 

olika maktstrukturer i samhället påverkar papperslösa kvinnors livsvillkor och möjligheter 

genom den intersektionella analys som återges. En sådan kunskap anser vi är nödvändig för 

att professionella ska kunna bemöta målgruppen bortom maktavgörande skillnader på jämlika 
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villkor. Vi anser att vidare forskning om papperslösa kvinnors levnadsvillkor är nödvändig 

eftersom vi genom studien sett att den befintliga forskningen är begränsad, samt att kvinnorna 

är en utsatt grupp som osynliggörs i det svenska samhället. Vidare forskning skulle kunna 

hjälpa processen framåt gällande förbättrade villkor och rättigheter för papperslösa kvinnor i 

Sverige. Ytterligare ett område vi har upplevt vara i behov av vidare forskning är hur barn 

drabbas av att deras föräldrar lever som papperslösa. Intressant att undersöka vore hur Sverige 

förhåller sig till dessa barn utifrån barnkonventionen.   
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjuguide  

 

Presentation av oss och studien: 

Föreliggande studie ämnar belysa ett antal kvinnojourers erfarenheter av och arbete med 

papperslösa kvinnor i Sverige  

 

Etiska aspekter: Vi kommer att ta hänsyn till informationkravet genom att vi informerar dig 

om det allmänna syftet med studien och hur undersökningen är upplagd. I och med 

samtyckeskravet är det frivilligt att vara med i studien och du kan när som helst välja att 

avbryta. Konfidentialitetskravet tar vi i beaktning då alla uppgifter om dig som informant 

behandlar som så obehöriga ej kan komma åt materialet, och dina personuppgifter förvaras så 

att obehöriga inte ska kunna få tillgång till dessa. Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter 

som vi samlar in endast får användas för ändamålet i studien. Innan examensarbetet 

publiceras erbjuds du att ta del av materialet. Vi kan komma att kontakta dig i efterhand för 

kompletterande uppgifter angående intervjun. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Informantens namn: 

Kvinnojour: 

Kontaktuppgifter: 

 

Inledande frågor: 

 

1. Vad har du för utbildning, profession, kompetensområden, expertis/ansvarsområde? 

2. Vilken befattning har du inom verksamheten? 

3. Hur länge har du varit verksam inom kvinnojouren? 

4. Hur ser fördelningen ut mellan yrkesverksamma och ideellt engagerade på denna 

kvinnojour? 

5. Hur finansieras verksamheten?  

6. Vilka kvinnor är målgrupp för er verksamhet? 

7. Vilken typ av stöd/hjälp erbjuder ni kvinnor som kontaktar er? 

 

Hur ser kvinnojourernas kunskap och engagemang ut beträffande levnadsvillkoren för 

papperslösa kvinnor i Sverige: 

 

1. Om jag säger papperslösa kvinnor, vad tänker du på då? 

2. Vilken erfarenhet har du av möten med papperslösa kvinnor i ditt arbete? 

3. Hur ofta stöter ni på papperslösa kvinnor inom er verksamhet? 

4. Vilken kompetens har ni på jouren om papperslösa kvinnors situation? 

5. Vilka typer av sociala problem eller kombinationer av sådana ser ni att det finns hos dessa 

kvinnor? 

6. På vilket sätt anser ni att man bör arbeta med våld och förtryck när det gäller papperslösa 

kvinnor? 

7. Hur kommer dessa kvinnor i kontakt med er (av/via instanser/organisationer/personer)? 

8. Beskriv vilken typ av utsatthet (inkl våld och förtryck) de här kvinnorna befinner sig i? 

9. Ser problematiken annorlunda ut för den här gruppen än för andra kvinnor ni möter? 

10. Vilken typ av hjälp/stöd upplever du att kvinnorna är i behov av? 
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Vilka perspektiv och praktiker finns representerade i arbetet med att förbättra 

levnadsvillkoren för papperslösa kvinnor: 

 

1. För ni någon statistik i er verksamhet?  

2. Hur hanterar ni de papperslösa kvinnornas personuppgifter för att inte röja deras identitet? 

3. Vad kan ni erbjuda/rekommendera för typ av stöd och hjälp? 

4. Vilka metoder använder ni er av i hjälparbetet? 

5. Utgår ni från några specifika perspektiv? 

6. Samverkar ni med andra instanser och aktörer i samhället? Vilka, på vilket sätt? 

7. På vilka nivåer arbetar organisationen? (individ, grupp, samhällsnivå) 

8. Arbetar ni med preventiva insatser/metoder? 

9. Arbetar ni utifrån några specifika policydokument/handlingsplaner eller vägledande 

strategier? 

10. På vilket sätt bidrar era insatser till förbättrade levnadsvillkor för målgruppen? 

11. Hur upplever du kunskapen kring papperslösa kvinnor hos andra aktörer inom socialt 

arbete? 

12. Vilken hjälp erbjuds kvinnorna av dessa aktörer? (Socialtjänsten, polisen, röda korset, 

sjukvård, etc.)  

Anser ni att hjälpen är tillräcklig? 

13. Vilka krav ställs på er som verksamhet i förhållande till de medel/resurser ni får? (tex. 

redovisning statistik, rapportering, dokumentation) 

 

Hur applicerar kvinnojourerna MR och social rättvisa i deras arbete med papperslösa 

kvinnor: 

 

1. Varför tror du att det finns papperslösa kvinnor i Sverige? 

2. Vad tror ni att det grundar sig i för mekanismer (globala/lokala processer/förändringar)? 

3. Vilken kunskap anser ni att ni har om internationell och nationell lagstiftning och etiska 

principer i förhållande till socialt arbete med papperslösa immigranter generellt och kvinnors 

situation specifikt? 

4. Känner du att internationella/nationella, globala/lokala lagar och riktlinjer 

möjliggör/hindrar dig i ditt arbete med papperslösa kvinnor? 

5. Om du fick bestämma, vad skulle ni som verksamhet behöva för att kunna bemöta 

målgruppen på bästa sätt? 

6. I Malmö och Göteborg har kommunen beslutat att ge extra resurser till kvinnojourer så att 

de ska kunna ta emot papperslösa kvinnor i sina verksamheter. 

– Vad anser du om detta? 

– Varför tror du att det skiljer från kommun till kommun? 

– Hur ser du på era möjligheter till påverkansarbete för att få igenom beslut som t.ex. dessa? 

(politiker, beslutsfattare) 

7. Är ni som organisation eller på personligt plan aktiva i sådant påverkansarbete,/  i 

samarbete med andra? 

 

Hur ser kvinnojourernas förhållningssätt ut till den vetenskapliga debatten och 

forskningen inom ämnet: 

 

1. Hur upplever du den mediala, politiska och vetenskapliga debatten i Sverige i förhållande 

till våld och förtryck papperslösa kvinnor? 

2. På vilket sätt upplever ni att den mediala, politiska och vetenskapliga debatten påverkar ert 

arbete? 

3. Hur har situationen fortskridit kring papperslösa kvinnor under de åren du har arbetat på 

jouren? 
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4.  Hur förhåller sig er verksamhet till den forskning som finns på området om papperslösa 

kvinnor? 

5. Anser ni att det är något som saknas/som har förbisetts inom forskningen och den 

vetenskapliga debatten i förhållande till våld/förtryck/hot när det gäller papperslösa kvinnor? 

6. Är det något du tycker är viktigt att lyfta i frågan om papperslösa kvinnor som vi inte har 

tagit upp?  

 

 

Vi tackar dig för din medverkan! 
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Bilaga 2:  

Informationsbrev 

Hej! 

Vi har tidigare kontaktat er angående intervjuer och då vi fortfarande är väldigt intresserade 

hör vi nu av oss igen. 

Vi heter Caroline Cole och Maria Lodén och studerar till socionom vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Vi ämnar att inom ramen för en C-uppsats i ämnet socialt arbete genomföra en 

studie om kvinnojourers erfarenheter av att arbeta med kvinnor som lever som papperslösa i 

Sverige. Kvinnojourers erfarenheter är av stor vikt för att denna studie ska bli möjlig att 

genomföra. Därför uppskattar vi och är mycket tacksamma om ni kan tänka er att medverka 

och ställa upp på intervju. 

 

Med papperslösa menar vi kvinnor utan någon form av giltigt uppehållstillstånd i 

Sverige.  Vår fråga till er är om ni har kommit i kontakt med denna grupp kvinnor, och om ni 

i så fall skulle kunna tänka er att ställa upp på intervjuer? 

Teknisk utrustning såsom inspelningsmaterial kommer att användas. Respondenterna kommer 

att ges möjlighet att redogöra för sina egna uppfattningar och erfarenheter i relation till 

studiens tema och frågeställningar. För att skydda respondenternas anonymitet och integritet 

kommer de inspelade materialet att förvaras i säkerhet och raderas efter avslutad studie. 

Intervjuerna kommer att utföras under ca 60 minuter och spelas in. Deltagandet är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Vår förhoppning är att med denna studie försöka bidra till en ökad förståelse och kunskap om 

etablerade arbetssätt och praktiker inom socialt arbete med kvinnor som lever som 

papperslösa. Vi hoppas på er medverkan! 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss på den här mailadressen eller kontakta vår 

handledare på universitetet. 

Med vänlig hälsning, Caroline Cole och Maria Lodén. 

Kontaktperson på Avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet: 

Jessica H. Jönsson  

Avdelningen för socialt arbete 

Mittuniversitetet  

831 25 Östersund 

+46 (0)63 16 59 78 

www.miun.se 
jessica.jonsson@miun.se 

http://www.miun.se/
mailto:jessica.jonsson@miun.se

