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Domestic violence is a global issue. Almost a third of women worldwide that have been in an 
intimate relationship have experienced sexual or/and physical violence. Women with insecure 
migrant status who experience domestic violence are a particularly vulnerable group, as they 
have an uncertain right of residence that is dependent on their relationship. The purpose of 
this study was to examine the intersectional and gender related issues in the legal structure 
surrounding women with insecure migrant status living in abusive relationships. The 
methodology was based on a series of qualitative semi structured interviews conducted with 
nine professionals, working in six different women shelters in Sweden. The empirical material 
has been recorded and transcribed, followed by a process of thematic analysis. In the analysis 
of the material, theories of intersectionality and gender studies were applied. The 
professionals interviewed in this study argued that the law system has limited agency to help 
immigrated women suffering from domestic abuse as the requested evidence is often not 
feasible to provide. The study also found that these women encounter issues locating support 
due to lack of information and language barriers. As a result of a dysfunctional legal system, a 
proportion of migrant women stay in abusive relationships, cause pregnancy or seek a new 
partner to avoid deportation to their country of origin. Furthermore, the analysis shows how 
immigration policy in Sweden reinforce power structures between men and women. At the 
same time domestic violence needs to be recognized not only as a question of gender and 
power in the Swedish law system, but also in the context of ethnicity and racism.  
 
Key words: domestic violence, intersectionality, woman immigration and attachment 
relationship.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Globalt sett har nästan en tredjedel av kvinnor som varit i en intim relation upplevt sexuellt 

och/eller fysisk våld i sin relation (Voolma 2018). Trots att våld i nära relationer är ett 

problem som funnits under lång tid var det först under 1990-talet som frihet från våld började 

betraktas som en del av de grundläggande rättigheterna i Europa (European Agency for 

Fundamental Rights [EU FRA] 2014). För att tillgodose kvinnors behov och rättigheter 

innebär det i sin tur att stater har en skyldighet att genom lagstiftning och politiska åtaganden 

vidta åtgärder. Trots det har ett flertal länder svårt att inom det straffrättsliga systemet möta 

kraven (ibid.) Delvis riktas kritik mot huruvida lagen är inkluderande mot alla kvinnor (Erez, 

Adelman & Gregory 2009) och att det inom det migrationsrättsliga regelverket finns ett 

erkännande angående mäns våld mot kvinnor i relation till könsmaktsordningen, men att 

betydelsen av rasifiering och rasism saknas (Burman 2012).  

Anmälda våldsbrott mot kvinnor har under senare tid ökat avsevärt (Lenardt 2008). Kvinnor 

som migrerat till Sverige för att inleda en relation med en svensk man befinner sig i en 

särskilt utsatt grupp (Wilén 2009). Personer som söker uppehållstillstånd i Sverige genom en 

anknytningsrelation kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller under två år. 

Om förhållandet upphör inom två år innebär det även att rätten att stanna upphör och 

personen måste flytta tillbaka till sitt hemland (Burman 2012). Bestämmelserna går att finna i 

utlänningslagen och har kommit att kallas för tvåårsregeln (Wilén 2009).  

Trots att det är möjligt för kvinnor att få permanent uppehållstillstånd om våld eller allvarlig 

kränkning förekommer i förhållandet, står kvinnor inför ett bevisproblem. Det handlar delvis 

om möjligheten att styrka att våld förekommit eller att det de upplevt inte anses allvarligt nog 

(Burman 2012). Samtidigt kan faktorer som marginalisering, brist på kunskap om sina egna 

rättigheter och svårigheter att komma i kontakt med samhällets aktörer påverka migrerande 

kvinnors möjlighet till stöd (Voolma 2018). Borges Jelinic (2019) menar att kraven på 

partnervisum ser liknande ut i flera västerländska länder och Stoyanova (2018) redogör för att 

migrationspolitiken angående anhöriginvandring i Europa bidrar till att reproducera en ojämn 

maktbalans mellan kvinnor och män. Ett stort problem med utlänningslagen är att kvinnor 

som har migrerat till Sverige och exponeras för våld inom relationen inte vågar söka hjälp 

innan den tvååriga prövotiden löpt ut på grund av rädslan för att bli utvisad. Samtidigt ger 
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sättet lagen är konstruerad på upphov till att män använder den för att kontrollera relationen 

(Burman 2012). Det innebär i sin tur att kvinnor som utsätts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt 

våld inom en anknytningsrelation riskerar att ställas inför ett vägskäl, att antingen utvisas eller 

att fortsätta leva under våldsamma förhållanden (Wilén 2009). När kvinnor som invandrat 

eller tillhör en minoritet utsätts för våld tenderar även kultur eller religiösa traditioner att ses 

som utgångspunkt för att förstå problemet. (Anitha 2011). Som exempel beskriver Anitha 

(2011) hur traditionen av arrangerade äktenskap används för att förklara varför kvinnor som 

invandrat utsätts för våld inom sin relation, trots att forskning visar att så inte är fallet.  

Risken med att analysera våld i nära relationer i förhållande till utländska kvinnor med endast 

en kulturell förklaringsmodell är delvis att återskapa en offerdiskurs där invandrarkvinnor 

konstrueras som maktlösa och passiva mottagare av våld som behöver tas hand om. 

Lagstiftning som berör migration domineras av en okunskap om mäns våld mot kvinnor i 

relation till kön, etnicitet och makt (Burman 2012) och de los Reyes och Mulinari (2005) 

belyser vikten av ett intersektionellt perspektiv för att undvika ytterligare stigmatisering av 

grupper och individer. För att i den mån det är möjligt, undvika att reproducera en 

offerposition kommer studien anta ett intersektionellt perspektiv med samhälleliga 

maktstrukturer som utgångspunkt snarare än att se våldet som kulturellt betingat. Bland 

utländska kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är även en återkommande debatt 

skillnaden mellan svenska män och invandrarmäns våldsbenägenhet istället för utländska 

kvinnors våldsutsatthet. Det innebär delvis att debatten om kvinnovåld utesluter kvinnans röst 

(Lenardt 2008) och är skälet till varför den här studien valt att rikta fokus mot henne.   

 

Att bekämpa våld och ge stöd till kvinnor som utsätts för våld kan beskrivas som 

gemensamma faktorer för alla kvinnojourer. Samtidigt betraktas kvinnojourer som ett viktigt 

komplement till offentliga aktörer. Verksamma inom ideella organisationer samlas kring en 

specifik fråga och kan genom ett personligt engagemang kring just den problematiken erbjuda 

stöd utifrån medmänsklighet och utan krav på motprestationer (Kunnosson 2019). 

Yrkesverksamma på kvinnojourer anses därför lämpade att som en förlängd arm representera 

kvinnor som anhöriginvandrat och utsätts för våld. Berättelser och erfarenheter kvinnor som 

anhöriginvandrat besitter blir delvis tillgängliga genom yrkesverksamma på kvinnojourer 

samtidigt som det möjliggör en inblick i vilka stödinsatser och åtgärder som finns tillgängliga.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka intersektionella och genusrelaterade brister i den juridiska 

strukturen som berör kvinnor som faller under tvåårsregeln och lever i en våldsutsatt relation. 

1.3 Frågeställningar  

● Vad innebär det migrationsrättsliga regelverket för våldsutsatta kvinnors 

rättssäkerhet?  

● Hur ser tillgången till stöd ut för våldsutsatta kvinnor som anhöriginvandrat? 

● Vilka möjliga utvägar har våldsutsatta kvinnor som faller under tvåårsregeln?   

2. Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras inledningsvis en historisk överblick av framväxten och 

betydelsen av tvåårsregeln. Vidare redogörs för hur ideella verksamheter under 1990-talet 

trädde fram i Sverige och avslutningsvis presenteras kvinnojoursrörelsen framväxt som sedan 

tog fart och spred sig runt om landet.  

2.1 Tvåårsregeln 

Människor rör sig ständigt över landsgränser världen över. Det kan handla om allt ifrån en 

önskan om arbete och studier i ett annat land, till familjeåterförening eller flykt från 

förföljelse. Sverige har under århundraden präglats av flyktingströmmar. I slutet av 1800-talet 

var Sverige i synnerhet ett utvandringsland varav miljontals människor övergav sina hem i 

hopp om att lämna fattigdom bakom sig och finna det “goda livet”. I allt större utsträckning 

har Sverige kommit att bli ett invandringsland (Rosén 2010). Reglerad invandring brukar 

sägas införlivades i Sverige år 1968 (Regeringens Propositionen 1999/2000:43) och under 

1960-talet och 1970-talet kom arbetskraftsinvandring främst att prägla invandringen i Sverige 

(Rosén 2010, Prop. 1999/2000:43). Arbetskraftsinvandringen kom därför att bli en central 

fråga år 1968 i syfte att begränsa den kategorin av invandring. Det bidrog i sin tur till att det 

infördes en striktare bedömning av behovet på arbetsmarknaden och ett krav på ett beviljat 

arbetstillstånd före inresa (Prop. 1999/2000:43). 

I ett försök att kringgå begränsningarna av arbetskraftsinvandringen blev skenäktenskap och 

skenförhållanden ett nytt sätt att under 1970-talet ta sig in i landet (Prop. 1999/2000:43). För 
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att förhindra detta och för att komma till rätta med problemet vidtogs en del åtgärder. En 

åtgärd var ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Inledningsvis innebar det tre månader åt 

gången för att noga kunna utreda om förhållandet var seriöst. 1997 beslöt sig Invandrarverkets 

styrelse för en prövotid på två år för personer som beviljats tillstånd via snabb anknytning, 

d.v.s. en nyligen etablerad relation. Uppehållstillståndet under prövotiden blev därefter 

fastställt till 6 månader åt gången (Prop. 1999/2000:43). Detta benämns som uppskjuten 

invandringsprövning vilket innebär att förhållandets seriositet och hållbarhet prövas vid ett 

flertal tillfällen och pågår normalt i två år. Om förhållandet upphör innan den tvååriga 

prövotiden löpt ut, innebär det i sin tur att även grunden för uppehållstillståndet upphör 

(Rosén 2010).  

Emellertid framgick att tvåårsfristen inom migrationslagstiftningen var ett problem för 

kvinnor som invandrat till Sverige och som utsätts för våld. Bland dessa kvinnor fanns en 

rädsla för att bli utvisad om de lämnade relationen och valde därför att stanna i ett våldsutsatt 

förhållande. En åtgärd blev därför särskilda skäl till uppehållstillstånd om förhållandet 

upphört innan den tvååriga prövotiden löpt ut (Bruman 2012). I 5 Kap 16 § 2 st 2p 

Utlänningslagen (2005:716) (UtlL), framgår att uppehållstillstånd får ges innan den tvååriga 

prövotiden löpt ut om det förekommer våld eller annan allvarlig kränkning. I 5 Kap 16 § 2 st 

1p och 3p UtlL, framkommer även särskild anknytning till Sverige eller andra starka skäl 

som talar för fortsatt uppehållstillstånd. Fortsatt uppehållstillstånd om våld eller allvarlig 

kränkning förekommit, kräver i sin tur att den som utsatts för övergrepp kan styrka 

påståendena. Omständigheterna runt om och huruvida övergreppen skett systematiskt eller 

inte bör tas hänsyn till i ansökan. Intyg från läkare, sociala myndigheter, polis och 

kvinnojourer bör även finnas till hands om myndigheterna var för sig kan stödja det påstående 

som föreligger. Samtidigt är relationens varaktighet av betydelse och om det gått lång tid 

mellan övergrepp(en) och det att relationen tagit slut, kan det tala för att andra omständigheter 

kan ligga till grund till att förhållandet upphört (Prop. 1999/2000:43). På så sätt läggs en 

relativt tung bevisbörda på en kvinna som redan befinner sig i en väldigt utsatt situation 

(Burman 2012). 
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2.2 Framväxten av ideella verksamheter 

Våld mot kvinnor i hemmet har under lång tid ansetts vara en personlig angelägenhet. År 

1965 debatterades fortfarande huruvida våldtäkt inom äktenskapet kunde föreligga. År 1944 

blev det möjligt att åtala en man för grov misshandel i hemmet utan att kvinnan själv anmält 

och det var först år 1982 misshandel av normal grad inom hemmet föll under allmänt åtal 

(Freivalds 1997). Det var under 70-talet det började bli allt vanligare med sociala rörelser som 

genom politiska frågor började utmana och ifrågasätta staten. Under 1990-talet började 

Idéburna organisationer träda fram inom den svenska välfärden men möttes av krav och 

förväntningar från den offentliga sektorn istället för tvärtom. År 2008 upprättades en 

överenskommelse mellan den offentliga och idéburna sektorn med avsikten att samverka. 

Syftet var att möjliggöra ett större nätverk av utförare och leverantörer inom välfärden 

(Kunnosson 2019).  

 2.3 Framväxten av kvinnojoursrörelsen 

Framväxten av kvinnojoursrörelsen tar avstamp i 70-talets kvinnorörelse med idén om 

separata mötesplatser för kvinnor. År 1978 invigdes det första Kvinnohuset i Göteborg och 

därefter Alla kvinnors hus i Stockholm (Moser Hällen & Sinisalo 2018, Kunnosson 2019). 

Idén om ett kvinnohus i Göteborg grundade sig i att öka delaktighet bland kvinnor i 

kommunens sociala, politiska och kulturella liv och medvetengöra kvinnors roll i samhället. 

Syftet var även att kvinnor skulle ha tillgång till akut stöd och hjälp i nödsituationer (Eduards 

2002). Kollektiva erfarenheter och systerskap var en viktig utgångspunkt i 

kvinnojoursrörelsen samt att synliggöra mäns våld mot kvinnor genom utbyte av erfarenhet 

men även genom att stärka varandra och åstadkomma förändring (Kunnosson 2019).  

Kvinnojourer spred sig runt om i landet och från att inledningsvis endast ha jourtelefon 

började andra stödformer, som exempelvis skyddat boende, träda fram (Kunnosson 2019). 

Skyddade boenden är även en av den ideella rörelsen viktigaste satsningar för att få 

socialtjänsten att uppfylla de insatser lagstiftningen kräver (Moser Hällen & Sinisalo 2018). 

År 1984 bildades Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) och kommer idag att 

kallas Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Efter att ett antal kvinnor 

valde att gå ur ROKS bildades år 1996 riksorganisationen Sveriges kvinnojourers 

Riksförbund (SKR), som år 2015 valde att byta namn till Unizon. Kvinnojoursrörelsen har 

både i Sverige och internationellt sett haft stor betydelse för utvecklingen av stödåtgärder 
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gentemot kvinnor som utsätts för våld. Att bekämpa våld och ge stöd till de kvinnor som 

utsätts kan beskrivas som gemensamma faktorer för alla kvinnojourer. Ideologisk karaktär 

kan dock skilja sig mellan jourerna utifrån exempelvis synen på feminism eller hur våld 

förklaras. Den form av av stöd jourerna erbjuder, samt huruvida de bedrivs med endast ideella 

krafter eller avlönat arbete, kan även se olika ut (Kunnosson 2019).  

Kvinnojourers verksamheter i Sverige bedriver i synnerhet ett omfattande arbete (Moser 

Hällen & Sinisalo 2018) och utgör ett viktigt komplement till offentliga aktörer. Verksamma 

inom ideella organisationer samlas kring en specifik fråga och kan genom ett personligt 

engagemang kring just denna problematik erbjuda stöd utifrån medmänsklighet och utan krav 

på motprestationer. För kvinnor som utsätts för våld är det därför möjligt att genom en ideell 

verksamhet få tillgång till stöd och specialkompetens som andra samhällsaktörer inte kan 

bidra med (Kunnosson 2019).  

3. Kunskapsläge 

I följande avsnitt presenteras vetenskapliga artiklar som berör anhöriginvandring i Sverige, 

England, USA och Australien. Trots att länderna vidtagit åtgärder för att skydda migrerande 

kvinnor från att behöva stanna i våldsutsatta relationer, framkommer brister i lagstiftningen 

och de politiska åtgärder som vidtagits. I artiklarna framkommer ett intersektionellt perspektiv 

för att belysa betydelsen av kön, etnicitet och makt i samhället och i det straffrättsliga 

systemet. Samtidigt belyser artiklarna begränsningar för kvinnorna genom språkbarriärer, 

tillgång till kunskap och möjligheten att komma i kontakt med samhällets aktörer. Rasism, 

diskriminering och fientlighet genomsyrar samhället och dess institutioner och kvinnor som 

migrerat riskerar att falla under en “vithetsnorm” som inte tar hänsyn till relationer som faller 

utanför dess premisser. 

 

För att hitta artiklar användes databaserna LubSearch och Libris. Vetenskapliga artiklar, 

antologier, rapporter och avhandlingar är de källor som använts som underlag till studien.  De 

huvudsakliga sökorden som nyttjats är: domestic violence, intersectionality, woman 

immigration och anhöriginvandring.  
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3.1 Anhöriginvandring i Sverige och England   

Burman (2012) presenterar i sin artikel en intersektionell analys av den rättsliga bemärkelsen 

och komplexiteten i situationen våldsutsatta kvinnor i en anhörigrelation befinner sig i. 

Burman (2012) menar att det finns en brist på kunskap om mäns våld mot kvinnor och 

betydelsen av kön, etnicitet och makt i förberedelserna av lagstiftning som berör migration i 

Sverige. Staten har en skyldighet att genom lagstiftningsåtgärder och politiska åtgärder ta sitt 

ansvar vad gäller våld mot kvinnor, jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter. Trots det 

har The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) och FN i 

detta avseende uttryckt en oro för invandrarkvinnor, flyktingar och minoriteter i Sverige. 

Burman (2012) menar att det inom det svenska straffrättsliga systemet finns ett erkännande 

angående mäns våld mot kvinnor i relation till könsmaktsordningen men att betydelsen av 

etnicitet och rasism saknas. 

Trots att det är möjligt för kvinnor att få permanent uppehållstillstånd om våld eller allvarlig 

kränkning förekommer framgår det i artikeln att kvinnor står inför bevisproblem. Det kan 

både handla om att styrka att våld förekommit eller att det som upplevts inte anses allvarligt 

nog. Burman (2012) redogör även för att utländska kvinnor blivit sämre bemött av polisen än 

kvinnor med svensk bakgrund samt att åtal är mindre framgångsrika om våld inom en relation 

riktas mot en kvinna med utländsk bakgrund. Kategoriserande diskurser av invandrarkvinnor 

utifrån "de andra" är även vanligt. Ett exempel på en kategori Burman (2012) beskriver är den 

”äventyrliga” som anses ha sig själva att skylla att de inte hade tillräckligt med kännedom om 

sin partner. Relationen kan även grunda sig i andra faktorer än kärlek, exempelvis hopp om 

ett bättre liv eller ekonomiska resurser och ses därför inte som ett ”normalt” och ömsesidigt 

kärleksförhållande. Invandrarkvinnor konstrueras därmed i förhållande till den ”svenska” 

kvinnan som i sina relationer antas vara ärlig och leva under könsneutrala villkor. 

Voolma (2018) presenterar en kvalitativ studie som handlar om vilken betydelse ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd eller inget uppehållstillstånd alls, har för kvinnor som önskar 

lämna en våldsutsatt relation i Sverige och England. Även den här studien antar ett 

intersektionellt perspektiv för att belysa invandrarkvinnors marginalisering, vad brist på 

kunskap om deras rättigheter och svårigheter att komma i kontakt med samhället aktörer, 

innebär i en våldsutsatt relation. Sexism, rasism, språkbarriärer och migrationsstatus beskrivs 

samspela och begränsa kvinnornas möjlighet att söka stöd. I artikeln beskrivs även en 
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motvilja att kontakta myndigheter och andra verksamheter på grund av en rasism, 

diskriminering och fientlighet som genomsyrar samhället och dess institutioner.  

I likhet med Sverige gäller även i England en prövotid på två år för personer som 

anhöriginvandrat. Tillgången till stöd när våld förekommer är i Storbritannien beroende av 

migrationsstatus. 2002 infördes en regel om att personer som har ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd genom äktenskap och som lever under våld, kan ansöka om Indefinite 

Leave to Remain under prövotiden om det kan bevisas att våld förekommer. Det i sin tur 

innebär att migranter som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd eller genom ett annat 

osäkert uppehållstillstånd inte skyddas av lagen. Till skillnad från England har de lokala 

myndigheterna i Sverige en skyldighet gentemot alla. Det krävs dock av den våldsutsatta i 

Sverige att tillhandahålla tillräckligt med bevis för att styrka att våldet eller kränkningen är av 

allvarlig karaktär. Papperslösa är dock inte inkluderade eftersom de inte befinner sig i landet 

lagligt och inte är registrerade invånare, vilket lyfts fram som ett problem i artikeln (Voolma 

2018).  

Anitha (2010) diskuterar i sin artikel i vilken utsträckning regeringens politik och praxis kan 

tillgodose behoven hos kvinnor som anhöriginvandrat och utsätts för våld i hemmet i 

Storbritannien. Anitha (2010) menar att kvinnornas migrationsstatus i Storbritannien utgår 

ifrån att relationen fortgår. Om förhållandet tar slut under prövotiden måste kvinnan lämna 

landet och hon får heller inte tillgång till offentliga medel såsom hjälp att finna boende eller 

ekonomiskt stöd, något som kallas The No Recourse to Public Funds (NRPF). NRPF-villkoret 

är en del av en rad åtgärder som uppstod för att skenäktenskap inte skulle ge kvinnor en 

möjlighet att bosätta sig i Storbritannien på falska premisser. Efter påtryckningar från 

kvinnoorganisationer infördes ett undantag till “tvåårsregeln” som resulterade i att 

våldsutsatta kvinnor får lov att stanna i Storbritannien om de kan bevisa att det var våld som 

var anledningen till uppbrottet. Undantaget är endast tillgängligt för kvinnor i äktenskap, 

vilket gör att många kvinnor faller mellan stolarna. De bevisrättsliga kraven har även 

kritiserats eftersom de tar lite hänsyn till utrikesfödda kvinnors upplevelser av våld.  

Ytterligare en försvårande faktor är att NRPF-konsuler kvarstår under tiden som våldet i 

hemmet undersöks, vilket gör att kvinnorna inte får hjälp med bosättning. Anitha (2010) 

menar att det leder till att kvinnorna står inför valet att leva i en livshotande situation i 

hemmet eller att möta fattigdom och hemlöshet.  
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Med hjälp av intervjuer undersöker Anitha (2010) hur lagsystemet påverkar sydasiatiska 

kvinnor som utsatts för våld i Storbritannien och som befinner sig i landet med osäker 

migrationsstatus. Resultaten i undersökningen varierar, men gemensamt för kvinnorna var att 

de alla upplevt svårigheter i sitt hjälpsökande på grund av sin osäkra migrationsstatus. De 

flesta kvinnorna sökte hjälp hos socialtjänsten upprepade gånger och majoriteten av 

kvinnorna var missnöjda med den hjälp de (inte) fick.   

 

Anitha skrev år 2011 en ytterligare artikel som baseras på de kvalitativa intervjuerna från den 

tidigare artikeln. I den senare artikeln diskuterar Anitha (2011) hur medierapporter i 

Storbritannien använder kulturella förklaringar, som exempelvis arrangerade äktenskapet, för 

att förstå våld i hemmet för sydasiatiska kvinnor. Det står i kontrast till vad Anithas (2011) 

studie kommer fram till: nämligen att ökad sårbarhet för våld i hemmet beror på osäker 

invandrarstatus snarare än arrangerade äktenskap, religion eller kultur. Problemet i att 

använda kultur som förklaringsmodell för kvinnornas utsatthet leder till att faktorer som 

Storbritanniens politik kring invandring och rasism inom välfärden förbises. Det leder även 

till att myten kring sydasiatiska kvinnor som passiva mottagare av våld och förtryck förstärks. 

I Stoyanoves (2018) artikel diskuteras Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). 

Istanbulkonventionens syfte är att skydda flickor och kvinnor mot alla former av våld. 

Stoyanova (2018) lyfter att kvinnor som anhöriginvandrat är en särskilt utsatt grupp med 

tanke på att deras migrationsstatus är beroende av deras partner, vilket kan leda till att de 

tvingas välja mellan att stanna i en våldsutsatt relation eller bli utvisade. Istanbulkonventionen 

svarar på detta genom att uppmana Europeiska länder till att skapa undantag i 

migrationslagstiftningen för de kvinnor som migrerat och som utsätts för våld. Stoyanova 

(2018) argumenterar dock för att trots detta finns ett begränsat skydd för de kvinnor som har 

invandrat. Ett av problemen som Stoyanova (2018) lyfter är hur det i konventionen står 

skrivet att länder nationellt ska vidta lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att kvinnorna har 

rätt att beviljas ett uppehållstillstånd vid upplösning av förhållandet under särskilt svåra 

omständigheter. Det antyder enligt Stoyanova (2018) att det inte räcker att migrerande 

kvinnor är offer för våld. 

 

Vidare diskuterar Stoyanova (2018) hur migrationspolitiken i Europa skapar en ojämn 

maktbalans mellan män och de kvinnor som invandrat med hjälp av anhöriginvandring, 

eftersom deras uppehållstillstånd är beroende av deras partner. Europeiska länder begär att 
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förhållandet ska fortsätta under en specifik tidsperiod, innan kvinnan kan ansöka om 

permanent uppehållstillstånd själv. Denna maktskillnad gör att kvinnor tvingas välja mellan 

att stanna i ett våldsamt förhållande eller förlora sin uppehållsrätt. Det kan också leda till att 

mannen som sitter på makten gällande uppehållstillståndet kan använda det till sin fördel och 

kontrollera kvinnan.  

3.2 Anhöriginvandring i USA och Australien    

Borges Jelinic (2019) diskuterar i sin artikel hur kvinnor som genom anhöriginvandring bosatt 

sig i Australien upplever intimitet och våld, samt deras syn på sitt förhållande. Australiens 

invandring och gränskontroll: The Department of Immigration and Border Protection (DIBP) 

ställer krav på att paret framför bevis på att förhållandet är “äkta och fortlöpande” för att 

kvinnan ska få behålla sitt partnervisum. Det pågår under två år och tar förhållandet slut inom 

de två åren utvisas kvinnan. Det finns ett undantag för kvinnor som upplevt våld i hemmet 

enligt Family Violence Provisions (FV), men kravet på att bevisa förhållandets äkthet och 

intimitet gäller även om paret separerat till följd av att kvinnan utsätts för våld. De kvinnor 

som intervjuades för studien hade alla svårt att få ihop bevis till att förhållandet varit äkta och 

intimt och många hade endast sina känslor som “bevis”. De känslor som kvinnorna delade 

med sig av till DIBP blev ofta avfärdade och deras upplevelser feltolkade. Deras partners 

kontroll över dem i kombination med migrationspolitikens ovilja till att acceptera kvinnornas 

känslor som bevis leder till att kvinnorna upplever processen som polariserad.  

 

Borges Jelinic (2019) beskriver hur Australien har gått från att att se migranter och 

mångkultur som en tillgång till att beskrivas som ett hot mot nationell säkerhet, likaså i 

Storbritannien, Kanada och i Sverige. Kraven för partnervisum ser liknande ut i alla dessa 

länder och Borges Jelinic (2019) menar att migrationspolitiken är kraftigt influerad av 

föreställningar på såväl internationell som nationell nivå och som tar sig i uttryck genom en 

rädsla för terrorism och misstänksamhet mot invandrare. Vidare diskuterar Borges Jelinic 

(2019) hur politiken kring partnervisum skapar en hierarki mellan kvinnan och mannen från 

att relationen börjar. Kvinnorna tvingas in i en beroendeställning vilket leder till att våldet 

lättare tar fäste. Borges Jelinic (2019) ställer sig kritisk till hur invandrarpolitiken inte kan se 

till kvinnornas känslor som underlag till varför de ska få stanna i Australien, när hela det 

politiska systemet kring invandring är uppbyggt på landets negativa känslor mot invandrare. 
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Ytterligare en studie från USA är Erez, Adelman och Gregorys (2009) artikel där de 

analyserar relationen mellan invandring och våld i nära relationer baserat på intervjuer med 

kvinnor som invandrat till USA. Erez, Adelman och Gregorys (2009) lyfter fram kritik mot 

hur kriminaliseringen av våld i nära relationer avsiktligt och oavsiktligt skapat ett beroende av 

staten hos de kvinnor som utsätts. Artikeln antar ett intersektionellt perspektiv och redogör för 

att kvinnornas ursprungliga nationalitet och medborgarskapsstatus i det land de invandrat till 

är ytterligare ett lager av identitetspolitik och marginalisering i relation till våld i hemmet 

(ibid.). Erez, Adelman och Gregorys (2009) menar att trots försök har gjorts för att förbättra 

det straffrättsliga systemet kring invandrade kvinnor som utsätts för våld finns det fortfarande 

strukturella barriärer som gör det svårare för invandrade kvinnor att få hjälp. Vidare menar 

Erez, Adelman och Gregorys (2009) att USA ses som “en nation av invandrare”, men vem 

som lagligt får bosätta sig i USA har varierat med tiden. De policys och lagar som ligger till 

grund för systemet har resulterat i att människor släpps in i landet baserat på kön, etnicitet, 

nationalitet, sexuell läggning och civiltillstånd. Allt detta påverkar hur, när, varför och under 

vilka omständigheter som kvinnor får invandra till USA (ibid.). I likhet med Borges Jelinic 

(2019) som beskriver hur Australien har gått från att se positivt på migranter till att se dem 

som ett hot mot nationell säkerhet går enligt Erez, Adelman och Gregory (2009) USAs 

inställning gentemot invandrare i samma riktning.   

 

Erez, Adelman och Gregory (2009) lyfter att män som misshandlar sina partners finns i alla 

samhällsklasser, oavsett etnicitet, religion, ursprungsland, kultur eller invandrarstatus. Dock 

visar de i sin undersökning att män som slår invandrade kvinnor har tillgång till former av 

kontroll som är unik och som är sanktionerad av den federala lagstiftningen gällande 

invandring. För att komma ifrån våld har invandrade kvinnor fler barriärer att klättra över, 

som består av ekonomiska, lagliga och sociala svårigheter. Ytterligare en svårighet handlar 

om tillgången till information. Många kvinnor som kommer till USA blir socialt exkluderade 

och har inte tillgång till den information som finns gällande att våld i nära relationer är 

kriminaliserat och vilka hjälpinsatser som finns.   

3.3 Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt har vetenskapliga artiklar presenterats som berör anhöriginvandring i 

Sverige, England, USA och Australien. Gemensamt för artiklarna är att de riktar fokus mot 

anhöriginvandring samt i vilken utsträckning undantagsregeln skyddar kvinnan från att 
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deporteras om våld förekommer i relationen. Migrationspolitiken angående anhöriginvandring 

ser liknande ut i flera västerländska länder samtidigt som kvinnornas möjlighet till stöd 

begränsas till följd av språkbarriärer, tillgång till kunskap och möjligheten att komma i 

kontakt med samhällets aktörer. Vidare lyfter samtliga artiklar hur kvinnorna stöter på hinder 

i form av rasism, sexism, marginalisering samt en påtaglig brist på kunskaper om sina 

rättigheter. Att bevisbördan läggs på kvinnorna är något som artiklarna gemensamt 

problematiserar då våld i nära relationer är svårt att bevisa.  

 

I England är möjligheten till stöd när våld förekommit beroende av migrationsstatus. Personer 

som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom äktenskap och som lever under våld, kan 

ansöka om Indefinite Leave to Remain under prövotiden om det kan bevisa att våld 

förekommer. De behöver då vara gifta, samt kunna bevisa att de utsatts för våld. En 

ytterligare försvårande faktor i England är NRPF-villkoret som betyder att om förhållandet tar 

slut under prövotiden måste kvinnan lämna landet och hon får heller inte tillgång till 

offentliga medel såsom hjälp att finna boende eller ekonomiskt stöd. Det finns efter 

påtryckningar ett undantag i NRPF om våld förekommer, men då krävs bevis. I Sverige har 

myndigheterna en skyldighet gentemot alla, förutom de som är papperslösa. Men även här 

krävs det att kvinnorna kan tillhandahålla tillräckligt med bevis för att styrka att våldet eller 

kränkningen är av allvarlig karaktär. Australien skiljer sig något från de andra länderna 

eftersom de ställer krav på att kvinnorna under tvåårsperioden ska bevisa att de lever i en 

“äkta relation” genom kvitton, foton och intervjuer. Det finns ett undantag för kvinnor som 

upplevt våld i hemmet men kravet på att bevisa förhållandets äkthet och intimitet gäller även 

om paret separerat till följd av att kvinnan utsatts för våld. 

4. Teoretiska utgångspunkter   
I kommande avsnitt presenteras och motiveras uppsatsens teoretiska ansats och begrepp som 

används i analysdelen. Avsnittet inleds med en beskrivning av Genusvetenskap och följs av 

en en redogörelse av Intersektionalitet. Avslutningsvis presenteras intersektionalitet inom 

välfärden.   
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4.1 Genusvetenskap 

Genusvetenskapens utgångspunkt går att finna i den feministiska teoritraditionen och är 

sprunget ur ett intresse för strukturell ojämlikhet mellan män och kvinnor. Intresset ligger i 

hur åtskillnad mellan könen påverkar hur vi ser på vad som är manligt och kvinnligt och 

vilken betydelse det har för vilka möjligheter vi möter i livet (Mattsson 2016). Idag finns 

enligt Mattsson (2016) två framträdande ambitioner: att förklara maktstrukturen mellan män 

och kvinnor och att begripliggöra hur kön konstrueras. 

Maktstrukturer är relevant i studien delvis för att belysa dess komplexitet och hur makt kan ta 

sig i uttryck på olika sätt när en kvinna utsätts för våld. Mshweshwe (2020) menar att våld i 

nära relationer är en konsekvens av patriarkala strukturer, ett system som främjar makt som 

bygger på att män dominerar och kontrollera kvinnor. Våld i hemmet beskrivs även som 

sammanlänkat med en syn på maskulinitet och utgår ifrån att beteeden, attityder och 

värderingar formas och tilldelas mannen under socialiseringsprocessen (Mshweshwe 2020). 

Förståelsen av könet som konstruerat innebär att könet inte ses som biologiskt och fixerat till 

kroppen utan skapas genom fostran och ett socialt samspel som utgår ifrån hur män och 

kvinnor bör vara. Hur män och kvinnor “är” och vilka ideal de ska leva upp till är föränderligt 

beroende på kulturell, historisk och politisk kontext. Det innebär att det inte är det biologiska 

könet som styr hur män och kvinnor ska vara utan den kontext de befinner sig i (Mattsson 

2016). Utifrån det här perspektivet utgår studien från att våld i nära relationer inte grundar sig 

i biologiska skillnader mellan könen utan genom maktstrukturer och ett socialt samspel där 

män och kvinnor tillskrivs olika förväntningar, roller och positioner.   

 

En av de mest kända historiska verken gällande konstruerandet av kön är den franske 

filosofen Simone De Beauvoirs klassiska verk Det andra könet (1949). Beauvoirs mest 

uppmärksammade citat från verket lyder:“Man föds inte till kvinna, man blir det.” (Beauvoir 

1949, s. 325). Beauvoir (1949) diskuterade hur det som är manligt och kvinnligt formas av 

civilisationen, vilket år 1949 var en kontroversiell antydan som väckte stor debatt. Efter 

Beauvoir kom flertal feministiska filosofer och forskare att uttrycka liknande tankar. Judith 

Butler (1999), professor i retorik och litteraturvetenskap, argumenterar för att att vi 

konstruerar kön genom ständigt upprepande och repetitiva handlingar som är könsgörande. 

Butler (1999) menar att vi gemensamt skapar normer för maskulinitet och femininitet och ser 

till att dessa efterlevs, medvetet eller omedvetet.   
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Hirdman (1998) diskuterar begreppet genussystem och beskriver det som ett nätverk av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som resulterar i ett mönster. 

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön som byggs på föreställningen att män och 

kvinnor är olika. Denna ordningsstruktur har i sin tur lagt grunden för de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna. Hirdman (1998) beskriver att ordningen har två bärande principer, 

den ena är isärhållandets tabu: att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser, den 

andra principen är en hierarkisk ordning där mannen ses som överordnad kvinnan. Utifrån de 

isärhållande krafterna och den hierarkiska ordningen, som är att betrakta som en process, 

skapas lager som i sin tur verkar styrande och bestämmande. Hirdman (1998) diskuterar hur 

de teorier som tidigare försökt förklara männens dominans över kvinnor: biologiska, sociala, 

kulturella, psykologiska är att förstå som delförklaringar i en större process. Genom en 

koncentrerad förståelse för systemskapande och meningsskapande menar Hirdman (1998) att 

vi kan undvika att bidra till att reproducera systemet. Ytterligare ett begrepp för att beskriva 

Hirdmans (1998) genussystem är begreppet könsmaktsordning. Könsmaktsordning är ett 

teoretiskt begrepp som används för att beskriva de processer och strukturer som ligger till 

grund för mäns överordning, som upprätthålls och återskapas i samhället (SOU 2005:66). 

Därför kommer vi i den här studien att använda könsmaktsordning som begrepp istället för 

genussystem. 

 

Sammanfattningsvis handlar genusperspektivet om att undersöka hur manligt och kvinnligt 

konstrueras, hur normer om manligt och kvinnligt formar oss och hur ojämlikheten mellan 

könen skapas och upprätthålls. För att undersöka ovanstående fenomen använder 

genusvetenskapen en konstruktivistisk förståelse av kön och makt.  

4.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv för att synliggöra hur maktstrukturer och 

kategorier som klass, kön, sexualitet och etnicitet samverkar med varandra. Begreppet går att 

härleda till engelskans intersection, vilket innebär en form av skärningspunkt eller korsning. 

Förhållandet mellan kvinnor och män, har länge varit centralt inom genusdebatten medan 

betydelsen av klass, sexualitet och etnicitet hållits isolerat. Ambitionen med intersektionalitet 

är därför att belysa hur det inte endast är kön som konstrueras genom olikheter män och 
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kvinnor emellan. Maskulinitet och femininitet finns i flera olika konstellationer genom att de 

även konstrueras utifrån betydelsen av klass, kön, sexualitet och etnicitet (Mattsson 2015).  

 

Ett intersektionellt perspektiv är att betraktas som en del av den kritiska forskningen, vars 

premisser handlar om att ifrågasätta kunskapsproduktion och vetenskapen (de los Reyes & 

Mulinari 2005). Perspektivet växte fram i en antirasistisk kritik till den vita feminismens 

hegemoni, som enbart fokuserar på kvinnors underordning till mannen, men exkluderar 

villkor för rasifierade kvinnor. Ett intersektionellt perspektivet efterfrågar även en kritisk 

granskning av den hegemoniska feminismens sätt att tala kring normativa föreställningar 

kring vithet, heterosexualitet, ålder och funktionsförmåga (de los Reyes & Mulinari 2005). 

Mshweshwe (2020) menar att när man beskriver våld i nära relationer som ett resultat av 

patriarkala strukturer är det viktigt att uppmärksamma och analysera även hur kön vävs 

samman med faktorer som klass, etnicitet, kultur, ekonomi och utbildning när man försöker 

hitta förklaringar till kvinnors våldsutsatthet.   

 

De los Reyes och Mulinari (2005) anser att intersektionalitet bidrar till ett perspektiv som 

kopplar makt och ojämlikhet till den enskilda individens möjligheter inom ramen för 

samhällets strukturer, praktiker och ideologier. Vidare beskrivs intersektionalitet som ett 

verktyg för att problematisera och analysera maktens konstruktion utan att enbart fokusera på 

kategorier som man/kvinna, invandrare/svenskar. Viktigt är också enligt det intersektionella 

perspektivet att inte ytterligare stigmatisera och förtryckta grupper och individer, målet ska 

vara att se till de maktstrukturer och institutioner som leder till gruppers utsatthet snarare än 

att se till gruppen eller individen.   

 

Studien kommer att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv eftersom fenomenet som 

undersöks kommer att analysera olika maktstrukturer som samverkar med varandra och bidrar 

till kvinnors situationer i relation till våld.  

4.2.1 Intersektionalitet och välfärdstjänster i Sverige  

De los Reyes och Mulinari (2005) diskuterar vilka gränser staten och dess institutioner 

konstruerar i skapandet av att kategorisera människor. De lyfter fram våld i hemmet, där 

forskning visar att våldsutsatta ofta söker hjälp av myndigheter men inte blir tagna på allvar. 

Vidare menar de los Reyes och Mulinari (2005) att utländska kvinnor och flickor som blir 
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utsatta för våld i hemmet ofta får sin situation normaliserad och förfrämligad av olika 

instanser i samhället. Att	  situationen	  blir	  normaliserad	  bidrar	  även	  till	  att	  debatten	  kring	  

hedersrelaterat	  våld	  och	  förtryck	  anses	  vara	  normaltillståndet	  för	  många	  utländska	  

flickor	  och	  kvinnor.	  Att	  situationen	  blir	  förfrämligad	  beskrivs	  utifrån	  en	  bild	  av	  att	  de	  

händer	  “dem”	  men	  inte	  “oss”,	  	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebär	  att	  våld	  i	  hemmet	  till	  följd	  av	  heder	  

förfrämligas	  till	  att	  tillhöra	  en	  viss	  kategori	  kvinnor	  och	  flickor	  (ibid.). Ett intersektionellt 

perspektiv på våld i hemmet tar avstamp i patriarkala strukturers inverkan på uppkomsten av 

våld, men lägger även vikt på hur patriarkala handlingar förstärks av institutionella praktiker i 

ett samhälle som är uppdelat utifrån kön och etnicitet. Denna uppdelning leder i sin tur till att 

kvinnor och flickor som inte är födda i sverige eller anses tillhöra en “annan kultur” får sin 

situation normaliserad och behöver hantera det i sitt hjälpsökande hos socialtjänst, polis eller 

skola (de los Reyes & Mulinari 2005). Att samhällets institutioner ser individens problem 

baserat på etnicitet eller ursprungsland leder till förenklingar som inte stämmer överens med 

verkligheten och försätter kvinnor och flickor i en position som bidrar till en stärkt våldsutsatt 

situation (ibid.).   

 

Myndigheternas agerande mot kvinnor tillhörande andra kulturer som utsätts för våld har 

enligt de los Reyes och Mulinari (2005) kritiserats av kvinnojourer runt om i Sverige. 

Kvinnojourer har uppmärksammat att myndigheternas diskriminering tillsammans med 

patriarkalt våld skapar en särskilt utsatt position för de kvinnor som utsätts. Kvinnojourer har 

även visats kunna avslöja förövarens manipulering av föreställningar om deras kultur och hur 

de utnyttjar patriarkala, klassmässiga eller sociala privilegier (ibid.).  

5. Metod  

5.1 Urval 

Målinriktat urval är den metod som användes för att komma i kontakt med studiens 

respondenter. Ett målinriktat urval innebär att man inledningsvis tar kontakt med individer 

som är relevanta i relation till undersökningen eftersom de besitter kunskap om vad studien 

syftar till att undersöka (Bryman 2011). Tanken var inledningsvis att det målstyrda urvalet 

skulle utgå från yrkesverksamma inom det geografiska läget. Beslutet grundade sig i att det i 
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praktiken underlättar att genomföra intervjuer där respondenterna är geografiskt för att kunna 

träffa personerna fysiskt.   

 

Under processens gång uppstod svårigheter att komma i kontakt med yrkesverksamma på 

kvinnojourer i Malmö och Lund som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. På grund av 

Covid-19 och de restriktioner samt risker som tillkommer valde vi att hålla samtliga intervjuer 

digitalt och blev därför inte påverkade av det geografiska läget. Det bidrog i sin tur till att 

utbudet av intervjupersoner bland kvinnojourer vidgades. Urval i förhållande till geografiskt 

läge skiftade därför från målinriktat till att snarare ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman 

2011). Det grundade sig inte längre i möjligheten att träffas fysiskt utan snarare utifrån 

personal inom kvinnojouren som var tillgängliga. Studien utgick därför endast från att komma 

i kontakt med yrkesverksamma på kvinnojourer eftersom de har kunskap om ämnet. För att 

initiera kontakt mailades förfrågningar ut till kvinnojourer i hela Sverige i syfte att hitta 

personer som ville ställa upp på en intervju.   

 

De yrkesverksamma som intervjuats är representanter från olika kvinnojourer runt om i 

Sverige. Sex intervjuer genomfördes med totalt nio personer, varav alla är kvinnor. Samtliga 

respondenter har jobbat inom kvinnojourer allt från 6 månader till 24 år. De har olika 

arbetslivserfarenheter och olika yrkesroller inom organisationerna. Yrkesrollerna skiftade från 

verksamhetschef till samordnare med inriktning mot barn samt samordnare som riktar sig mot 

kvinnorna. Endel arbetade med att hjälpa kvinnorna rent praktiskt på det skyddade boendet 

och andra arbetade endast med samtalsstöd. Genom respondenter med olika erfarenheter och 

kunskaper anser vi att det inte enbart bidrog till det djup studien eftersträvar utan även 

variation.  

 

En del av verksamheterna går under ROKS och andra under Unizon, en del tillhör en mindre 

eller mellanstor kommun och en annan tillhör en större kommun. Hur de väljer att driva sin 

verksamhet skiljer sig även åt. De flesta kvinnojourerna i studien driver ett skyddat boende 

med placeringar via socialtjänsten i kombination med en yttre stödverksamhet dit man kan 

vända sig för att få stödsamtal och information. I den yttre stödverksamheten finns en 

möjlighet att vara helt anonym om man önskar. Det är endast en representant i studien som 

inte arbetar på en kvinnojour som driver ett skyddat boende utan endast är en jourverksamhet. 

Hur väl sammankopplade de olika enheterna är skiljer sig även åt verksamheterna emellan 

samt om respondenterna främst arbetar på skyddade boendet eller stödverksamheten.  
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Det finns en del skillnader mellan kvinnojourerna och sättet de drivs. Gemensamt för samtliga 

kvinnojourer som respondenterna i studien arbetar inom är dock att verksamheterna har som 

mål att motverka mäns våld mot kvinnor. Respondenterna har även gemensamt att de i sitt 

yrke möter våldsutsatta kvinnor som befinner sig i landet på anknytning till en man med 

uppehållstillstånd. Det verksamheterna och respondenterna har gemensamt är en erfarenhet 

och kunskap om vad studien ämnar undersöka. Att verksamheterna erbjuder olika stöd samt 

att enheterna möter kvinnorna i olika stadier, ses som en styrka i studien. Respondenterna ses 

som experter som kompletterar varandra inom samma arena och möjliggör variation och 

därmed en bredare bild av de olika skikt situationen kräver.   

 

Anledningen till att yrkesverksamma från kvinnojourer intervjuats är för att fånga upp 

konsekvenserna av tvåårsregeln och genom dem få en inblick i hur de drabbar kvinnor som 

anhöriginvandrat och utsätts för våld. Berättelser och erfarenheter kvinnor som 

anhöriginvandrat besitter blir därmed tillgängliga genom yrkesverksamma på kvinnojourer. 

Det bör dock tas i beaktning att berättelser om och från kvinnor som anhöriginvandrat färgas 

av yrkesverksammas subjektiva tolkning och förståelse av situationen för att i ett tredje stadie 

även färgas av hur vi som studieförfattare tolkar berättelserna. Samtidigt har kvinnojourer ett 

specifikt engagemang kring att bekämpa våld (Kunnasson 2019) och respondenterna i studien 

besitter en stor kunskap om ämnet studien syftar till att undersöka. Genom deras erfarenhet 

bidrar det därför till att fånga ett strukturellt problem många kvinnor som anhöriginvandrat 

faller offer för.  

 

5.2 Metodologiska överväganden  

För att besvara ovanstående forskningsfrågor utgår studien från en kvalitativ ansats. Kvalitativ 

forskning har ett tolkningssynsätt till skillnad från kvantitativ forskning som har ett 

naturvetenskapligt synsätt (Bryman 2011). Att anta ett tolkningsperspektiv innebär att vid 

studier av människor, fånga den subjektiva innebörden av sociala handlingar. Vikten läggs 

även på ord och tolkning snarare än kvantifiering (Bryman 2011). Eftersom studien syftar till 

att undersöka hur yrkesverksamma ser och tolkar den situation som våldsutsatta kvinnor i en 

anknytningsrelation befinner sig i, passar en kvalitativ ansats bättre.   
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5.3 Metod för datainsamling 

I genomförandet av intervjuerna användes ett semistrukturerat metodval. Semistrukturerad 

intervju innebär i stora drag att intervjun utgår ifrån ett frågeschema där frågorna ofta är mer 

allmänt formulerade än i exempelvis en strukturerad intervju. Det ger även intervjuaren en 

möjlighet att ställa följdfrågor när det önskas mer information om något som kommer fram 

under intervjun (Bryman 2011). Intervjuerna utgick ifrån öppna frågor, vilket gör att 

respondenterna får möjlighet att svara på frågorna fritt utan förbestämda svarsalternativ 

(Bryman 2011). Med hjälp av öppna frågor uppmanades respondenterna till att berätta hur de 

upplevde, kände och tänkte kring ämnet för att stimulera fritt berättande. Respondenterna 

uppmanades till att vidareutveckla sina tankar genom följdfrågor för att få fylligare svar och 

därmed få ett rikligt innehåll i intervjun. Valet av metod passade bra eftersom det innebar en 

form av struktur som fortfarande ger utrymme till en flexibilitet i intervjuprocessen. För att 

rama in de områden studien önskade undersöka utformades olika teman som mynnar ut i en 

mer specificerad intervjuguide. Det gav en vägledande funktion och en möjlighet att styra 

studiens huvudspår. Samtidigt fanns ett utrymme att utforska hur intervjupersonerna 

uppfattade och tolkade frågorna samt vad de ansåg viktigt i olika situationer och händelser. 

Genom att både erhålla kontroll över samtalets riktning och samtidigt ge utrymme för 

intervjupersonerna att beskriva sina erfarenheter, underlättade det delvis när intervjuerna 

jämfördes med varandra och gav även en möjlighet att lägga större fokus på vad som var 

angeläget för intervjupersonerna. 

5.4 Tillämpning av metod 

De	  teman	  som	  intervjuguiden	  var	  utformad	  efter	  var	  Kvinnojourens	  kontakt	  med	  

våldsutsatta	  kvinnor,	  Migrationsrättsliga	  regelverket	  för	  våldsutsatta	  kvinnor,	  

Ansvarsfördelning	  mellan	  aktörer	  och	  Åtaganden	  under	  processens	  gång.	  De	  teman	  som	  

valdes	  ut	  utformades	  efter	  tidigare	  forskning	  om	  ämnet.	  De	  var	  något	  bredare	  än	  

studiens	  frågeställningar	  för	  att	  ge	  en	  viss	  frihet	  i	  under	  intervjuerna	  och	  inte	  riskera	  ett	  

för	  snävt	  empiriskt	  material.	  Under	  varje	  rubrik	  följde	  ett	  antal	  frågor	  som	  

kompletterades	  med	  ytterligare	  frågor	  för	  att	  respondenterna	  skulle	  ges	  möjlighet	  att	  

vidareutveckla	  sina	  resonemang.	  Samtidigt	  bidrog	  det	  till	  att	  intervjupersonen	  själv	  

kunde	  lägga	  mer	  fokus	  på	  vad	  hon	  ansåg	  viktigt.	  
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Inledningsvis var tanken att träffas fysiskt men till följd av Covid-19 genomfördes samtliga 

intervjuer digitalt och pågick i 45-60 minuter. För att säkerställa respondenternas integritet i 

enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å.) har respondenterna istället för sitt 

namn förkortats till IP vilket står för intervjuperson och tilldelats varsin siffra för att hålla isär 

dem. Fem av intervjuerna genomfördes över zoom och en över telefon på grund av att 

respondenten inte hade tillgång till en dator. Till skillnad från att träffa personen fysiskt 

menar Bryman (2011) att fördelen med telefonintervju delvis är att det tar mindre tid i 

anspråk. Personen som intervjuar kan lägga mindre tid på resvägen och eventuella kostnader 

som tillkommer. Utifrån det perspektivet blev intervjuerna i studien inte beroende av 

möjligheten att kunna transportera sig vilket i sin tur innebar att intervjuerna heller inte blev 

lika begränsad av det geografiska läget.  

 

Bryman (2011) påpekar att en ytterligare fördel med telefonintervjuer är att respondenterna i 

mindre utsträckning påverkas av faktorer hos intervjuaren, som exempelvis kön, klass, ålder 

och etnisk bakgrund. Även om en telefonintervju inte undanröjer allt menar Bryman (2011) 

att det åtminstone kan minska risken för att respondenternas svar utgår ifrån vad de tror 

intervjuaren uppskattar. Ett problem är dock att när personen som intervjuar inte kan se 

respondenten blir det svårt att reagera på ansiktsuttryck som rör osäkerhet eller funderingar 

hos personen som intervjuas (Bryman 2011). Att inte kunna se respondenterna upplevde vi 

som problematiskt i telefonintervjun och eftersträvade därför intervjuer över zoom där 

videochatt fanns tillgängligt. Under två av intervjuerna som hölls på zoom uppstod dock viss 

teknisk problematik i form av att ljudet mankerade samt att internet slutade fungera, vilket 

orsakade avbrott mitt under en intervju. Teknik som krånglar under en intervju menar Bryman 

(2011) kan störa flytet i intervjuerna, något som vi även la märke till dels på grund av att det 

bröts mitt i en mening och respondenten därför uppmanades att upprepa vad hon sagt. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar även vikten av samtycke när intervjuerna 

spelas in. Samtliga intervjuer inleddes därför med att presentera syftet med att spela in och 

sedan fråga om tillåtelse. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjun spelades in för att 

sedan transkriberas, vilket är av vikt eftersom kvalitativa undersökningar kräver en detaljerad 

analys (Bryman 2011).   
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5.5 Bearbetning och analys 

Det empiriska materialet har spelats in och transkriberats. Därefter har en tematisk analys 

används vid bearbetning av materialet. En tematisk analys innebär att datamaterialet noga 

bearbetas för att urskilja återkommande teman och subteman (Bryman 2011). Återkommande 

fenomen och synpunkter samt likheter och skillnader i det transkriberade datamaterialet har 

identifierats och utformat olika teman. För att markera huvudteman och subteman används 

färgkodning av det utskrivna materialet.     

 

Rennstam & Wästerfors (2015) belyser tre steg för att analysera kvalitativ dataanalys; sortera, 

reducera och att argumentera. Det första steget, att sortera, handlar om att skapa ordning i 

materialet. För att kunna sortera krävs det att forskaren är förtrogen med sitt material och läser 

det många gånger med en analytisk blick (Rennstam & Wästerfors 2015). För att bli väl 

bekanta med materialet har det granskats ett flertal gånger och påbörjades redan vid 

transkriberingen av materialet. Till att börja med läste vi materialet i sin helhet, med ambition 

att inte låta materialet färgas av studiens syfte eller teori. Återkommande ämnen i materialet 

bildade mönster som bidrog till att olika teman och subteman konstruerades och används för 

att analysera materialet vidare (Bryman 2011, Rennstam & Wästerfors 2015). De huvudteman 

som uppstod i det granskade materialet var Möjliga utvägar, Tillgång till stöd, och 

Våldsutsatta kvinnors rättssäkerhet. 

 

Det andra steget, att reducera, handlar om att plocka bort överflödigt material och att skapa en 

god representation av materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Här är utmaningen att inte 

enbart plocka ut det i materialet som uppfattas som intressant (Bryman 2011) vilket togs i 

beaktning för att inte ge en missvisande bild av materialet i sin helhet. Slutskedet i att 

analysera materialet är att argumentera. Empiri och teori sammanvävs här för att få en 

teoretisk förståelse för vad det är som undersökts (Rennstam & Wästerfors 2015). De 

teoretiska perspektiven som använts i analysen är intersektionalitet och genusvetenskap. 

Syftet med de teoretiska perspektiven är  att belysa betydelsen kön och makt men även hur det 

sätts i relation till betydelsen av etnicitet och rasism. 
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5.6 Metodens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är främst rättvisa mätverktyg inom kvantitativ forskning och Bryman 

(2011) menar att tillförlitlighet och äkthet är mer lämpade för att mäta kvaliteten på kvalitativ 

forskning. Tillförlitligheten kan förstås utifrån fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet till att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet i resultaten av en kvalitativ studie inbegriper att forskaren säkerställer att 

studien lever upp till de etiska forskningsregler som finns, samt att forskaren ser till att de 

respondenter som delat med sig av sin verklighet uppfattas på rätt sätt (Bryman 2011). För att 

säkerställa trovärdigheten i studien har intervjupersonerna erbjudits att läsa igenom analysen 

för att säkerställa att de tolkats på rätt sätt innan publicering, någon som Bryman (2011) 

benämner som respondentvalidering. I studien har vi varit öppna för att ändra om i analysen 

om respondenterna upplever att deras verklighet inte stämmer överens med tolkningen av dem 

som gjorts i studien. 

 

Överförbarheten i kvalitativa studier innebär att producera täta beskrivningar av den 

kulturella kontext respondenten befinner sig i. Normalt sätt inom kvalitativ forskning tenderar 

studier att fokusera på djupet snarare än bredden. Att studera en mindre grupp gör att 

överförbarheten blir svårare att uttala sig om till skillnad från en större grupp människor där 

överförbarheten täcker en större del av populationen. Kvalitativa studier uppmanas till att på 

djupet beskriva de detaljer som ingår i den grupp som undersöks för att de som läser studien 

kan bedöma huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext (Bryman 2011). Eftersom 

studien har en kvalitativ ansats är det även här en fråga om djup snarare än bredd eftersom 

gruppen som undersökts varit liten och respondenterna få. I och med att vi enbart intervjuat 

kvinnojourer och inte andra verksamheter kan det argumenteras för att överförbarheten ökar 

eftersom de yrkesverksamma är representanter från liknande verksamheter och har liknande 

kontext. Om studien var ämnad till att jämföra kvinnojourer och myndigheter med kunskap 

om ämnet, hade det krävts betydligt fler intervjuer för en försvarbar överförbarhet.  

 

Pålitlighet är som en motsvarighet till kvantitativ reliabilitet och innebär att tydligt redovisa 

alla steg i forskningsprocessen (Bryman 2011). För att säkerställa pålitligheten på bästa sätt 

redogörs samtliga delar av forsknings- och analysprocessen noggrant för att skapa en 

transparens i forskningsprocessen. Vidare redovisas de källor som använts samt var de 
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källorna går att finna. Det gäller även de teoretiska utgångspunkter som använts inom ramen 

för studien.     

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista delkriteriet som betonar vikten av att 

forskaren inte skriver utifrån egna intressen och låtit dessa forma resultaten av studien 

(Bryman 2011). I och med tidigare förförståelse om ämnet finns en risk att egna värderingar 

formar både intervjufrågorna samt tolkning av empiri. För att undvika det har vi varit noga 

med att lyfta fram det som förvånar eller frångår tidigare uppfattningar kring ämnet. För att 

stärka möjligheten till att styrka och konfirmera strävar vi även efter ett neutralt språk. 

Eftersom studien är utformad av två personer med olika erfarenheter har analys av data 

granskats utifrån två synvinklar, vilket kan bidra till att studien i mindre utsträckning utformas 

utifrån ett eget intresse. Med en medvetenhet kring att det är omöjligt att vara helt 

värderingsfri har vi varit noga med att under processen vara självreflekterande över vilka 

tolkningar som dras från det empiriska materialet, för att inte låta den egna förförståelsen 

färga tolkningarna.   

 

Vidare belyser Bryman (2011) kriterier för äkthet. Äkthet handlar om att forskarna ska ge en 

rättvis bild av respondenternas syn på verkligheten och att undersökningen bidrar till att de 

som medverkat får en bredare förståelse för sin sociala situation och miljö. Eftersom studien 

utgår ifrån kvinnojourens kunskap finns en ödmjukhet till att de som intervjuas redan besitter 

en gedigen kunskap i det som studien syftar till att undersöka. 

5.7 Etiska överväganden 

För att bedriva forskning på ett etiskt hållbart sätt är det av vikt att ständigt väga 

forskningskravet och individskyddskravet mot varandra. Det innebär att studiens förväntade 

kunskapstillskott vägs emot eventuella konsekvenser som kan påverka både personer som 

deltar i undersökningen samt inblandade från tredjepart (Vetenskapsrådet u.å.). För att möta 

de krav som ställs på hur forskning bedrivs innebär det i praktiken att syftet och 

genomförandet av studien stått i relation till eventuella konsekvenser för både kvinnojourens 

respondenter samt för tredjepart; våldsutsatta kvinnor. Eftersom det finns väldigt lite 

forskning i ämnet studien berör är syftet delvis att redogöra för den effekt tvåårsregelns har på 

kvinnor som lever i en anknytningsrelation präglad av våld. Kunskapstillskottet väger därför 

tungt i undersökningen. Anledningen till att intervjupersonerna är representanter från 
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kvinnojouren är delvis för att tillmötesgå individsskyddskravet och undvika att någon tar 

skada eller utsätts för kränkning i genomförandet av studien men även för att de anses 

kunniga i ämnet. 

 

Vetenskapsrådet (u.å.) redogör för fyra huvudkrav som de forskningsetiska principerna är 

uppdelade i; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att genomföra studien på ett etiskt hållbart sätt har de fyra kraven 

används som vägledning i planeringen och utförandet av studien. Med informationskravet 

(Vetenskapsrådet u.å.) som utgångspunkt är respondenterna informerade om syfte med 

studien och hur den i stora drag kommer att genomföras. Intervjupersonerna är medvetna om 

att deltagandet i studien är frivillig och i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet u.å.) 

införstådda med att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Intervjupersonerna 

informerades även om att de har rätt att avstå från att svara på frågor om de anses vara 

känsliga eller olämpliga. För att motverka det genomarbetades frågorna noggrant inför 

intervjuerna. Om intervjun hade genomförts med personer i den utsatta målgruppen hade det 

inneburit en ytterligare finkänslighet eftersom frågorna rör ett ämne som kan väcka otäcka 

känslor hos de berörda.  

 

För att säkerställa respondenternas integritet, är de i enlighet med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet u.å.) anonyma i den bearbetade empirin. Personuppgifter om de som 

deltagit i undersökningen förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och det 

bearbetade materialet har noga granskats för att säkerställa att läsare inte kan identifiera 

enskilda individer. Intervjupersonerna har även informerats om att det insamlade materialet, i 

enighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.), endast kommer användas till studiens 

ändamål.  

6. Resultat och analys  
I det här avsnittet presenteras resultat och analys av studiens empiriska material. Följande 

avsnitt är uppdelat i tre övergripande teman: Våldsutsatta kvinnors rättssäkerhet, Tillgång till 

stöd och Möjliga utvägar. Varje övergripande tema går i linje med studiens frågeställningar 

vilka därefter är indelade i två subteman för att få en överblick av vad som framkommit under 

processens gång. De tre övergripande teman följs därefter av en avslutande analys. I analysen 

följer fördjupande resonemang utifrån de teoretiska perspektiven: Genusvetenskap och 
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intersektionalitet, vilka i avsnittet teoretiska utgångspunkter samt utifrån artiklar som 

presenterats i kunskapsläget.  

 6.1 Våldsutsatta kvinnors rättssäkerhet 

Respondenterna i studien är eniga om att undantagsregeln fungerar i teorin men saknar 

funktion när bedömningar väl ska genomföras. För att få uppehållstillstånd på grund av våld i 

relationen framkommer i studien att det ställs krav på kvinnorna att tillhandahålla tillräckligt 

med bevis för att styrka att våld förekommit. Samtidigt poängteras att de beviskrav som 

förväntas av kvinnorna inte står i proposition till den verklighet kvinnorna lever i. 

Rättsväsendet tar enligt respondenterna heller inte hänsyn till vad som är rättvist utan endast 

vad som kan bevisas. Därför är det endast ett fåtal kvinnor som lyckas få uppehållstillstånd 

genom undantagsregeln vilket även bidrar till att varken våldsutsatta kvinnor eller 

yrkesverksamma nyttjar den.  

6.1.1 Undantagsregeln saknar funktion    

Inom ramarna för den här studien finns en enighet bland yrkesverksamma på kvinnojourer att 

undantagsregeln inte är effektiv över huvud taget. Lagen beskrivs fungerar på papper men när 

bedömningar väl ska genomföras upplevs undantagsregeln inte ha fått särskilt stort 

genomslag: 

Ja alltså… på papper gör det ju det. Så att undantaget finns, om man säger, men det verkar inte ha fått 

sån där väldigt stort genomslag i dom faktiska bedömningarna sen då när dom bedömer om en kvinna 

ska få stanna eller inte. (IP 3) 

(...) då finns det ju några undantag [i lagtexten], så egentligen så finns det ju ett skydd för dom här 

kvinnorna. Men det känns ändå så osäkert på något sätt, för det är ju ändå en osäkerhet kring lagen… 

(IP 5a) 

Flera av intervjupersonerna redogör för att det endast är ett fåtal kvinnor som lyckats få 

uppehållstillstånd genom undantagsregeln och att bevisbördan är alldeles för stor för att 

våldsutsatta kvinnor i en anhörigrelation ska kunna nyttja den. I en intervju framkommer att 

det krävs mycket belägg för att undantagsregeln angående våld ska skydda kvinnorna vilket 

framstår som problematiskt eftersom våld i nära relationer är mer komplext än så:   

Jag tänker att det är så diffust på något sätt. Att det måste absolut, till exempel om du är en kvinna som 

har kanske väldigt många skador, eller det finns vittnen och det finns mycket belägg, då skulle det 
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kunna skydda henne. Vi vet ju utifrån övriga samhället att våld i nära relationer det är inte så enkelt. 

Det är inte en blåtira och brutna armar, det är mycket mer subtilt och sen speciellt sexuellt våld. (IP 1) 

En ytterligare intervjuperson beskriver hur en våldsutsatt kvinna spelat in en misshandel men 

inte lyckats rikta kameran åt rätt håll varav mannen därför inte blev dömd: 

Jag har jobbat här i åtta år och under den tiden så är det tre män (…) som har blivit dömda. En fjärde 

gick till rättegång. Hon hade satt på sin mobiltelefon och spelat in när hon blev misshandlad, men hon 

hade inte lyckats sikta med kameran åt rätt håll, så att han blev inte dömd för det. Och då är det ju så att 

man kan säga att nio av tio av dom jag träffar, dom gör inte ens en polisanmälan för dom tycker inte att 

det är värt det. (IP 3) 

Trots att det inom lagstiftningen finns ett undantag för kvinnor som befinner sig under 

tvåårsregeln om de utsätts för våld är uppfattningen hos yrkesverksamma på kvinnojourer att 

bevisbördan inte är realistisk. I intervjuerna framkommer en distinktion mellan vad som krävs 

ur ett rättssäkert perspektiv och hur verkligheten ser ut. Den rättsliga processen kräver teknisk 

bevisning utifrån en förväntan på att kvinnan som redan befinner sig i en utsatt position, ska 

dokumentera själva misshandeln eller våldtäkten samt eventuella skador. Det handlar därmed 

inte enbart om en kvinna som faller offer för våld utan mäns överordning är även något som 

upprätthålls och återskapas i samhället.   

6.1.2 Bevis och rättvisa  

Synen på hur våld ter sig i realiteten står inte enbart i relation till vad som går att bevisa utan 

även vad som är rättvist. En av respondenterna poängterar hur rättssystemet i Sverige skiljer 

på rättvisa och vad som kan bevisas. Hon menar att det är problematiskt eftersom situationen 

saknar både teknisk bevisning och vittnen: 

Nej alltså, det här handlar ju om våld i nära relationer och om vi tänker att vi har ett rättssystem i 

Sverige som inte handlar någonting om vad som har hänt, eller vad som är rättvist, utan det handlar 

bara, i alla led, om vad som kan bevisas. (IP 3)  

Det i sin tur menar hon blir problematiskt när våld i hemmet sker bakom stängda dörrar och 

därför ofta saknar vittnen:  

Och då är bara frågan: Hur många vittnen har du i sovrummet när du blir våldtagen? Hur mycket 

teknisk bevisning har du för det där knytnävsslaget som jag fick i köket? (IP 3) 
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Flera yrkesverksamma medger att de nästan aldrig uppmanar kvinnor att nyttja 

undantagsregeln om våld förekommer. En av respondenterna beskriver att för stor vikt läggs 

på bevisbördan och att det i sin tur bidra till att både våldsutsatta kvinnor och 

yrkesverksamma anser att det inte är lönt att väcka åtal för att det inte går att möta 

migrationsverkets krav.  

Det är många yrkesverksamma som jag pratar med som tänker att men ‘det är väl ingen idé att söka 

det?’ För det är så himla svårt och då är det ju ett problem att ‘okej det finns jättemånga kvinnor som 

utsätts för våld men dom kanske inte kan bevisa det till den grad som migrationsverket kräver’ och då 

funkar inte den regeln ändå. (IP 6) 

På så sätt förlorar även undantagsregeln sin funktion ytterligare genom att yrkesverksamma 

inte förespråkar den. En av respondenterna menar även att Sverige gärna framställer sig som 

ett jämställt och rättvist land på alla nivåer och samtidigt undviker att lyfta fram problem i 

samhället.  

Det är så svårt för det är så typiskt svenskt att se att vi har alla samma rättigheter och vi är så rättvisa 

och vi är så jämställda et cetera, et cetera, och det stämmer inte. Om man inte lyfter fram problemet, 

och säger att det här är ett problem, hur ska man då kunna hantera det? Jag tänker att vi är experter i 

Sverige på att tänka på hur jämställda vi är, på alla nivåer och ändå vet vi att det inte stämmer. (IP 1) 
 

Bland yrkesverksamma på kvinnojourer finns alltså en gemensam bild av att rättssystemet i 

Sverige tar hänsyn till vad som går att bevisa och inte till vad som är rättvist eller vilka 

svårigheter bevis innebär i realiteten. Eftersom många kvinnor inte kan möta de beviskrav 

som förväntas av dem tappar undantagsregeln sin funktion. Samtidigt framhålls hur Sverige 

vill ge skenet av ett jämställt samhälle där alla har samma rättigheter vilket inte verkar 

stämma överens med intervjupersonernas upplevelse av vad som sker under ytan.  

 

6.1.3 Analys 

Av vad som framgår i intervjuerna finns alltså en enighet om att undantagsregeln saknar 

funktion och att rättsväsendet i Sverige framhåller en skyddsfunktion men vilken inte går i 

linje med hur verkligheten är utformad. Voolma (2018) menar att det finns en distinktion 

mellan att ha rättigheter i förhållande till en faktisk tillgång till dem. I likhet med Voolmas 

(2018) resonemang framkommer i studien hur kvinnorna har rätt till stöd men på grund av sin 

migrationsstatus har en begränsad tillgång till den. I intervjuerna framgår även hur samhället 
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sopar problemet under mattan vilket i sin tur bidrar till att det inte skapas någon transparens 

till dem. Trots att det finns en undantagsregel för våldsutsatta kvinnor som befinner sig i 

landet på anknytning till en man, framkommer att det är få som väljer att gå den vägen på 

grund av att undantagsregeln inte har någon direkt effekt. Yrkesverksamma beskriver även att 

det inte är lönt att ansöka om uppehållstillstånd genom undantagsregeln på grund av hur 

rättssystemet ser ut. Det går därför att utläsa hur kvinnornas förutsättningar att faktiskt nyttja 

lagen är begränsad i flera led.  

 

Syftet med lagen och sättet den är utformad på går att ifrågasätta huruvida det handlar om ett 

spel för galleriet snarare än att faktiskt skydda våldsutsatta kvinnor som faller under 

tvåårsregeln. Av vad som framkommer i intervjuerna går det att tyda hur den distinktion 

rättsväsendet gör mellan bevis och hur verkligheten ser ut, bidrar till att mäns överordning i 

samhället upprätthålls och återskapas. Männens beteende kan fortsätta utan eventuella 

konsekvenser och kan under två års tid kontrollera kvinnan. Burman (2012) menar att det 

inom rättsväsendet finns en rädsla för att kvinnor utnyttjar våldsregeln genom falska 

anklagelser för att få tillgång till ett uppehållstillstånd de egentligen inte är berättigad. 

Samtidigt poängterar Burman (2012) att “problemet” uppfattas som löst genom en tung 

bevisbörda för redan väldigt utsatta kvinnor. Även i den här studien går det att utläsa hur det 

rättsliga skyddet för kvinnan är mindre relevant än rädslan för att människor får 

uppehållstillstånd på falska premisser. Det finns en vetskap om vad tvåårsregeln innebär för 

många kvinnor, trots det kvarstår den utan åtgärder. Borges Jelinic (2019) beskriver hur 

Australien men även Storbritannien, Kanada och i Sverige har gått från att se migranter och 

mångkultur som en tillgång till att snarare uppfattas som ett hot mot nationell säkerhet. 

Borges Jelinic (2019) menar att migrationspolitiken är kraftigt influerad av föreställningar på 

både internationell och nationell nivå och som tar sig i uttryck genom en rädsla för terrorism 

och misstänksamhet mot invandrare. Tvåårsregeln går även i den här studien snarare i linje 

med västvärldens politik om att skydda sina gränser snarare än skydda de migranter som 

befinner sig inom dem.  

6.2. Tillgång till stöd  

Kvinnornas tillgång till stöd framkommer i studien som begränsat dels genom språkbarriärer, 

brist på information om sina rättigheter och det stöd som erbjuds samt en okunskap om hur 

det svenska samhället fungerar i stort. En problematik som respondenterna lyfter fram är att 
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mannen förväntas presentera kvinnan för det svenska samhället. Det i sin tur blir ett sätt för 

mannen att bibehålla makten över kvinnan dels genom att begränsa kvinnans möjlighet till att 

lära sig det svenska språket men även att genom felaktig information. För en del kvinnor är 

därför främsta tillgången till information genom kvinnornas egna nätverk separat från 

mannens eller genom att de råkar träffa någon som tala samma språk. För de kvinnor som inte 

har ett kontaktnät är dock frågan, hur många som aldrig uppmärksammas? 

6.2.1 Tillgång till information 

I samtal med intervjupersonerna angående vilka möjligheter som finns för kvinnor som utsätts 

för våld och som kommit till Sverige på anknytning, upplever alla respondenter en begränsad 

tillgång till information var en betydande faktor för kvinnornas möjligheter till stöd och hjälp. 

Brist på information handlar dels om vilka rättigheter de har, var de kan söka stöd samt 

kunskap om hur samhället fungerar i stort. En yrkesverksam beskriver möjligheten till 

information som obefintlig eftersom kvinnan åligger mannens ansvar och därmed inte fångas 

upp av samhället:   

Ja dom [möjligheter till att få information] är ju obefintliga. För det finns inga ingångar. Vem ska nå 

kvinnorna, dom är inte under någon annans ansvar än mannens, dom fångas inte upp av samhället 

någonstans på vägen, det är ingen som kan informera dem här kvinnorna. (IP 2) 
 

En ytterligare respondent beskriver hur tillgången till information beror på slumpen eftersom 

det inte finns en rak väg till information:  

 
(...) Så det finns ju inga raka vägar för information kan jag tycka, utan det är väldigt mycket slump om 

man lyckas få den informationen som man behöver kanske. (IP 6) 
 

Det råder konsensus hos de yrkesverksamma att det bör åligga samhället att informera 

kvinnorna om vilka rättigheter de har när de migrerat till Sverige. De ställer sig kritiska till att 

anknytningspersonen har ansvar för att kvinnorna introduceras till det svenska samhället. 

Problematiken med att anknytningspersonen har det huvudsakliga ansvaret menar flera av 

intervjupersonerna handlar om att kvinnorna kan få felaktig och bristfällig information av sin 

partner. Felaktig och bristfällig information från anknytningspersonen handlar enligt 

respondenterna om att mannen vill bibehålla sin makt över henne. Det kan exempelvis handla 

om en felaktig bild av kvinnans rättigheter, att socialtjänsten tar barnen, eller en missvisande 

bild av möjligheten till stöd från myndigheter.  
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Det finns ingen grundläggande information. Om du är född i Sverige, eller bor i Sverige och har bott 

där länge så har man kanske fått information om vad man har för rättigheter. Det har man inte fått om 

man har kommit inom dom här två åren, för den man står närmast är den som har gett en informationen 

och ofta är ju den felaktig i dom här situationerna. Så dom tror kanske inte att man kan få hjälp, alls.  

(IP 2a) 
 

Sen är det ju så att många får ju då höra, eftersom hon inte får informationen direkt från samhället så 

kan det ju vara så att han säger till henne att ‘skulle du kontakta socialtjänsten, eller skulle du berätta för 

någon, då kommer soc att ta barnen’. Så hon vågar inte för hon har fått felaktig information. Och därför 

är det ju jätteviktigt att hon får information från rätta källor, så att hon vet vad hon har att förvänta sig i 

kontakt med myndigheter. (IP 3) 
 

En av respondenterna ger även en bild av hur felaktig information kan vara direkt skadlig 

genom en missvisande bild av samhällets instanser:  

 
Jag hade nån kvinna som hade, hon var gravid och kände att hon höll på att förlora barnet, men han sa 

att sjukhuset är inte öppet på kvällar i Sverige, så hon trodde ju på det och kunde därför inte åka in. Sen 

var ju inte sjukhuset öppet på helgerna heller, hon tyckte det var så konstigt, för det är dom ju i hennes 

hemland till och med. Men det var vad han sa, och barnet det förlorades ju. (IP 2a) 
 

Avsaknad av information om samhället bidrar alltså till att en del kvinnor som migrerat och 

som utsätts för våld inte vågar berätta vad de utsätts på grund av en rädsla för vad det kan 

innebära. Samtidigt kan det bidra till att kvinnor måste förhålla sig helt till den information 

mannen delger henne. Att ansvaret åligger mannen kan förstås bidra till kontroll både genom 

tillgång till information men även genom att forma den bild kvinnan har av samhället. I likhet 

med citat som nämnts ovan kan mannen både undanhålla information men även avskräcka 

kvinnan från att söka stöd genom missvisande information om instanser som både sjukvård 

och socialtjänsten. Myndigheter framstår snarare som ett hot eller något främmande, än något 

som finns till för att skydda henne. 

 

Flera av respondenterna beskriver kvinnornas egna nätverk utanför mannen eller att de träffar 

någon som talar samma språk som främsta tillgången till information. En av respondenterna 

menar även att de kvinnor som kommer till kvinnojouren för att söka hjälp och stöd ofta har 

fått information kring var de ska hitta kvinnojouren genom någon de träffat på som de talar 

samma språk som:  
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(...) att någon annan som hon råkat träffa på nånstans med samma språk, har hört talas som oss, eller 

hört talas som någon som har varit hos oss, eller sådär. Det är klart att det kan gå via hörsägen. (IP 2) 
 

Två av respondenterna lyfter specifikt nätverket bland thailändska kvinnor som en grupp som 

har ett starkt nätverk med varandra:   

 
Jag tänker att dom kvinnor som jag har sett som får det [den hjälp de behöver] faktiskt är i thailändska 

community för dom har gått in och hjälpt varandra, och dom stöttar varandra kanske på ett annat sätt än 

många andra. Det kanske är fördomsfullt, och det kanske jag inte ska säga, men det jag har sett iallafall 

är att thailändska kvinnor hjälper varandra mer. (IP 1) 
 
 Jaa… det är ju lite olika, vissa kvinnor har ju, då kan det vara någon god vän som har tipsat henne… 

det märker vi om vi säger, de asiatiska kvinnorna de har ofta ett väldigt starkt nätverk med andra 

asiatiska kvinnor. Till exempel thailändska kvinnor som dom umgås med. Och om det då är någon där 

så kanske någon som varit här längre vet, och hjälper henne att kontakta oss. (...) Så dom har inte så 

mycket stöd från det svenska samhället, men dom har stöd från varandra. Och då kan det ju vara 

antingen dom själva eller någon kompis som ringer och kontaktar oss, lite beroende på vad det är för 

sorts hjälp hon behöver. (IP 3) 
 

För anhörigsinvandrande kvinnor som utsätts för våld framgår det att en förutsättning för stöd 

är att ha ett eget nätverk i landet, som är separerat från mannen eller råkar stöta på någon som 

talar samma språk. Enligt flera respondenter finns ett starkt nätverk bland Thailändska 

kvinnor vilket bidrar till att de kan finna stöd hos varandra och via den vägen få kontakt med 

samhällets aktörer. Ett redan befintligt nätverk, separat från mannen, kan därför förstås som 

avgörande för många kvinnor som anhöriginvandrar och utsätts för våld. För de kvinnor som 

inte har ett nätverk är dock frågan, hur många som aldrig uppmärksammas? Hur många får 

aldrig den hjälp som de behöver till följd av bristande och felaktig information?  

6.2.2 Språkliga barriärer 

Utöver att kvinnorna inte får information från samhället, utan förväntas få det från den person 

som de har en anknytning till, menar respondenterna att det finns språkliga barriärer som 

försvårar kvinnornas tillgång till information och därmed stöd.  
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Om du sitter på bussen och ser en liten tv monitor där, och står att om, ‘om du är utsatt för våld kan du 

höra av dig till det här numret’, ‘våld är är det här’, men om du inte förstår språket då kommer du ändå 

inte kunna förstå det. Språket är ju nyckeln till att få kommunikation utanför honom. (IP 2b) 
 

Samtidigt beskriver en av respondenterna hur de män som kvinnorna anhöriginvandrat till 

begränsar kvinnors möjligheter att lära sig det svenska språket i syfte att stärka sin 

maktposition.    

(...) Och det ligger också i sakens natur att han förhindrar det här [att hon lär sig svenska] så länge som 

möjligt. För så länge hon inte kan språket men han kan det, så har han 100% makt. (IP 2) 
 

Detta går i linje med vad Voolma (2018) kommit fram till i sin studie, där intervjupersonerna 

är kvinnor som migrerat till England och Sverige och lyckats komma ifrån en våldsutsatt 

relation. I studien beskriver Voolma (2018) hur respondenterna ser en koppling mellan bristen 

på information, isolering och språkliga barriärer och möjligheterna till information. Voolmas 

(2018) studie visar även, likt citatet ovan, att förövarna ofta förhindrade att kvinnorna fick 

lära sig språket vilket bidrog till ytterligare svårigheter i att få tillgång till hjälp. 

Respondenterna i vår studie talar alla om vikten av att kvinnorna får gå på Svenska för 

invandrare (SFI) för att bryta isolering, lära sig språket samt få samhällsviktig information om 

Sverige. Ett flertal av respondenterna menade även på att det borde vara ett krav att de här 

kvinnorna får studera SFI.  

 
Så om man hade kunnat på något sätt få in det, så att man kan få… kanske få gå på SFI så att man kan 

få information, dels språket men också samhället och rättigheter, så tänker jag att man har mycket att 

vinna på det. (IP 5)  
 
(...) Om dom överhuvudtaget tillåts att gå. Så att där är det definitivt ett glapp, det borde vara ett krav 

[att få gå på SFI]. Kommer du hit och bosätter dig i Sverige då ska du gå SFI, och SFI ska, med stora 

bokstäver, tillhandahålla information om ‘vad är våld’. (IP 4) 
 

Flera av respondenterna menar dock att många inte har tillgång till SFI på grund av deras 

invandrarstatus och att det är männen, snarare än samhället, som ansvarar för att informera 

dem. De redogör för att genom uppehållstillstånd via asyl introduceras man till Sverige på ett 

annat sätt än de som har uppehållstillstånd via anknytning. Intervjupersonerna redogör för 

vilka problem brist på information och etablering skapar för de kvinnor som 

anhöriginvandrat: 
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Så det här att du söker på anknytning så förväntas den som så att säga tar hit dig, att introducera dig till 

dom saker som du behöver veta för att bo i Sverige, medan om du söker på asyl då får du allt det här 

med etableringen och en helt annan informationstillgång. (IP 3) 

Man kommer in i SFI system, om du kommer på asyl. Då har man har bättre koll på varandra, man 

finns med i ett system. Det får du inte som anhöriginvandring. För då kommer du med försörjningsplikt 

från honom. Du har inte rätt till samma ersättning som dom asylsökande har. Då blir du plötsligt ingen 

egen person. Du bli bara nån som är här för hans skull. (IP 2) 

Utöver vikten i att kvinnorna ska ha rätt till att lära sig språket, menar flera av respondenterna 

att det inte enbart handlar om att direkt översätta informationen. Det handlar också om att 

anpassa informationen och att inte tvinga på kvinnorna svenska normer kring hur ett 

förhållande ska se ut. 

 
(...) att man kanske ska använda ett annat nätverk och kanske hjälpa på ett annat sätt. Jag tror att vi 

svenskar kan inte bara gå in och tala om hur det är, för det kommer inte att funka. Och för det första är 

dom väldigt, väldigt rädda för oss… (...) Det är så många dimensioner, så jag tänker att man måste 

tänka annorlunda. Vi kan inte tvinga på svenska normer på någon. (IP 1) 
 

Men det är ju inte bara så att informationen ska finnas på deras språk, utan den måste ju på något vis… 

att man förklarar. Alltså kanske i vissa fall kulturella och språkliga skillnader, att man tar hänsyn till att 

om man lever i ett arrangerat äktenskap så kanske man inte kan prata om relationen på samma sätt som 

en som liksom har gift sig av kärlek eller så. (IP 3) 
 

Respondenterna i studien är alltså överens om att språkliga barriärer försvårar kvinnors 

möjligheter till att få stöd och information. Många av dem menar även att möjligheter till att 

lära sig språket försvåras baserat på hur migrationspolitiken är uppbyggd gällande tillgång till 

SFI för kvinnor som anhöriginvandrat till skillnad från kvinnor som invandrat genom asyl. 

Eftersom språket är ett sätt att lära sig om sina rättigheter framgår det att män utnyttjar sin 

maktposition genom att förhindra att kvinnorna får tillgång till språket. Samtidigt framställer 

intervjupersonerna vikten av att information anpassas och att man tar hänsyn till språkliga och 

kulturella skillnader samt inte utgår från svenska normer.  
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6.2.3 Analys 

Våld i nära relationer är att betrakta som en konsekvens av patriarkala strukturer, ett system 

som främjar makt och bygger på att män dominerar och kontrollerar kvinnor (Mshweshwe 

2020). Av vad som framkommer i intervjuerna i den här studien går det att problematisera hur 

maktklyftan mellan män och kvinnor blir större när mannen sitter på all information och 

kvinnan inte har tillgång till den. I kontexten att som kvinna inte kunna språket, hamnar 

förövaren direkt i en position där han genom missvisande och felaktig information kan 

kontrollera kvinnan. Problemet med att kvinnorna inte får information beskrivs leda till att de 

inte vet var de kan vända sig för att få tillgång till stöd, vilka rättigheter hon som kvinna har, 

samhällets uppbyggnad och institutionernas funktion. I likhet med vår studie beskriver även 

Voolma (2018) hur det finns hinder för att få information om sina rättigheter som försvårar 

för kvinnorna att få hjälp. Trots att de formellt sett har behörighet för stöd och skydd av 

myndigheter i Sverige, betyder det inte att de faktiskt har tillgång till stöd. De lagar som är 

utformade för att skydda kvinnan och de samhälleliga hjälpinsatser som finns blir inte 

fruktbara när kvinnorna inte har någon information om att de existerar. 

 

Yrkesverksamma i studien redogör även för att kvinnorna förväntas få information och 

kunskap om samhället av personen de har anknytning till. Den situationen kvinnorna befinner 

sig i blir därmed som upplagd för att bli isolerad av sin förövare. De har inte fått information 

om hur samhället är uppbyggt och beskrivs leva i ett parallellt Sverige där rättigheter och 

lagar inte går att nå. Stoyanova (2018) redogör för hur migrationspolitiken i Europa skapar en 

ojämn maktbalans mellan män och de kvinnor som invandrat med hjälp av anhöriginvandring, 

eftersom deras uppehållstillstånd är beroende av deras partner. Borges Jelinic (2019) menar 

även att politiken kring partnervisum skapar en hierarki mellan kvinnan och mannen från 

relationens början. Det tvingar in kvinnorna i en beroendeställning och leder till att våldet 

lättare tar fäste. En av intervjupersonerna resonerade även ovan kring hur missvisande 

information också kan leda till direkt förödande konsekvenser för kvinnor. Ett slående 

exempel på detta är kvinnan som förlorade sitt barn på grund av missvisande information om 

den svenska sjukvården. 

  

Samtliga respondenter i studien är överens om att personer som ansöker om uppehållstillstånd 

via en anknytningsperson, redan i ett första skede bör få information från samhällets aktörer 

om vart hen kan vända sig om våld uppstår. Informationen bör komma från samhället istället 
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för partnern för att på ett bättre sätt förhindra att kvinnorna blir rättslösa i ett samhälle de inte 

känner till. I studien blir det tydligt hur mannens maktposition infinner sig i olika skikt och 

respondenterna i studien framhåller problematiken med att kvinnornas främsta 

informationskälla om det samhället och deras situation, är mannen. Den information som 

finns är bara tillgänglig för de som kan systemet och som bemästrar språket. I likhet med 

Soyanovas (2018) resonemang blir det ett sätt för mannen att använda sin position till sin 

fördel för att kontrollera kvinnan. Ur ett intersektionellt perspektiv blir det därmed tydligt hur 

det patriarkala våldet står i relation till kvinnans migrationsstatus. Makt och ojämlikheter vävs 

därför in i samhällets strukturer, praktiker och ideologier angående migration och våld i nära 

relationer. 

6.3 Möjliga utvägar  

Verkligheten för kvinnor som migrerat och utsätts för våld av sin partner beskriver Burman 

(2012) i likhet med att vara fast mellan lagen och livet utan möjlig utväg. I enlighet med 

Burman (2012) framkommer även i den här studien hur kvinnor ställs inför ett vägskäl som 

innebär att fortsätta leva under våld i hemmet eller bli utvisad och möta konsekvenser i sitt 

hemland. Respondenterna i studien redogör för att väldigt få kvinnor får uppehållstillstånd på 

basis av undantagsregeln varför många kvinnor väljer att stanna i relationen tills två år 

passerat. En del kvinnor hittar även andra tillvägagångssätt för att få uppehållstillstånd, 

genom exempelvis arbete, anknytning till ett barn eller en ny partner.  

6.3.1 Att stanna eller gå tillbaka 

I studien framkommer hur kvinnor ställs inför ett vägskäl som innebär att fortsätta leva under 

våld i hemmet eller bli utvisad och möta konsekvenser i sitt hemland. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur det för många kvinnor är enklast att stanna i relationen och 

stå ut med våldet. En av respondenterna beskriver hur många kvinnor hamnar i en limbo där 

de inte kan återvända till sitt hemland men heller inte få den hjälp hon behöver i Sverige. Att 

gå tillbaka till relationen blir därför en självklarhet.  

 
Nummer ett, det absolut enklaste för dom här kvinnorna är att stå ut med våldet. Alltså, det ligger kultur 

i detta också, att komma tillbaka till sitt hemland, och ha flytt från sin man, och kanske familjen har en 

sån här, bröllopspeng, man har satsat på det här, hon tillhör inte längre sin egna familj utan hon tillhör 

mannens familj. Det är omöjligt att komma tillbaka till sitt hemland. Alltså hon kan inte leva i sitt 
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hemland och hon får ingen hjälp i Sverige, vad är då enklast, jo att gå tillbaka till en våldsam man, 

såklart. (IP 2) 
 

En ytterligare respondent bekräftar detta och beskriver hur det är vanligt för våldsutsatta 

kvinnor överlag att de återgår till relationen men för kvinnor på anknytning blir 

uppehållstillståndet en ytterligare bidragande faktor.   

 
Eh… vanligt… det händer [Att kvinnor går tillbaka]. Men det händer ju också med andra kvinnor, men 

dom som gör det som jag har träffat på som är här på anknytning dom, där har ju verkligen en 

bidragande orsak varit att dom är rädda för vad som ska hända sen. Med sitt tillstånd och att få stanna i 

Sverige och så. (IP 6) 

Vidare förklarar en av respondenterna  att samhället möjliggör väldigt få utvägar under de två 

åren. Hon beskriver hur det i Sverige bidrar till en tvåårig kamp för överlevnad.   

Det finns inte mycket signaler från samhället som gör att det är läge att fly inom två år. I det bästa av 

världar, så överlever du de första två åren, och kan börja processen efter två år. Så ser det ut i Sverige 

idag. (IP 2)  
 

Av tänkbara scenarion kan alltså två år av våld vara det alternativet som framstår som minst 

betydande i relation till de alternativ hon står inför och blir därmed en självklarhet. Vidare 

beskriver respondenten problematiken att som yrkesverksam veta att kvinnans enda chans är 

att gå tillbaka samtidigt som det inte är moraliskt riktigt att be någon återgå till en våldsam 

relation.  

 
Att sitta framför en kvinna som man vet utsätts för våld, på olika sätt, man vet i huvudet att du har inte 

en chans. Alltså, man kan ju inte be en kvinna gå tillbaka till våld, det skulle ingen av oss göra. Fast 

man vet att det är enda chansen. Man kan ju inte be folk, kan du bli med barn är du snäll? Om han nu är 

Svensk medborgare. (IP 2)  
 

I situationer det inte finns någon annan utväg än att vänta ut de två åren, beskriver hon vidare 

hur en central del av stödinsatser därför handlar om att orka stå ut.   

 
Jag har varit med och skrivit datum och ringat in liksom, nu har vi fokus på det här datumet, första 

augusti 2020, det är ditt magiska datum, försök att stå ut tills dess. (IP 2) 
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Hur bemöter man en situation där det enda tänkbara alternativet innebär stor skada för 

personen i fråga? Vad ger det för signaler från samhällets sida när yrkesverksammas roll 

handlar om att stötta kvinnan i att orka stå ut, för att det inte finns någon annan utväg? I 

Voolmas (2018) studie liknar en av respondenterna den tvååriga perioden likt slaveri och 

redogör för hur en person som utsätts för övergrepp under två års tid aldrig kommer bli 

densamma igen. Trots den kunskap samhället har om våld i nära relationer framstår våld för 

dem här kvinnorna likt en sjukdom som du antingen efter två år botas från eller som låter dig 

stryka med på vägen.   

6.3.2 Sista utvägar 

Utöver undantagsregeln om våld beskriver tre av intervjupersonerna hur en del kvinnor de 

möter får uppehållstillstånd men genom andra tillvägagångssätt. En av respondenterna 

berättar att de flesta kvinnor hon träffar får stanna i Sverige men genom andra 

tillvägagångssätt än våldsutsatthet:  

Men jag har inte så många exempel som faktiskt inte har fått stanna. Ibland är det så att man kanske inte 

får stanna på grund av sin våldsutsatthet, men man kanske får ett jobb så man får stanna på grund av 

det, eller man kanske hittar en ny relation och så får man stanna på grund av det. Så att… dom flesta 

hittar en lösning. Är det så att man bara inte kan flytta tillbaka… och sen kan det också vara så att man 

har barn tillsammans, och har då mannen uppehållstillstånd och man har gemensamma barn så blir ju 

barnen en chans att få stanna. (IP 3) 

   
Vidare poängterar respondenten även att migrationsverket själv påstår att det är få kvinnor 

som får uppehållstillstånd genom våldsregeln och att kvinnorna därmed hittar andra lösningar 

till att stanna.  

 
Men det som migrationsverket själva sa då är att det är ytterst få kvinnor som får stanna på grund av 

det, utan då är det just dom här andra orsakerna som jag sa, att man hittat jobb, eller att barnen har rotat 

sig, liksom kommit in i svenska skolan eller att dom hittat en ny person som man kan få anknytning till. 

(IP 3)  
 

En ytterligare yrkesverksam berättar även hur en kvinna, i väntan på att de två åren skulle gå, 

såg till att bli gravid för att hon inte längre orkade stå ut.  

 
Jag hade en kvinna som gick tillbaka tre gånger i väntan på att dom två åren skulle gå, nu var mannen 

så våldsam så att hon inte orkade. Så hon gjorde sig själv med barn. För när hon hade fött bebisen så 
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kunde hon söka uppehållstillstånd på att bebisen är svensk medborgare. Då måste hon trots allt ha 

kontakt med mannen i ex antal år, men det var det bästa alternativet för henne. För hon orkade inte stå 

ut. Så när hon blev gravid kunde hon fly därifrån och föda ett svenskt barn. (IP 2) 

För den här kvinnan är det alltså en självklarhet att hellre nyttja undantagsregel om särskild 

anknytning än att ansöka om uppehållstillstånd på grund av att hon utsätts för våld. För att ha 

möjlighet att lämna relationen inom de två åren handlar det alltså främst om att hitta andra 

möjliga utvägar bortom fokus på våldet.  

I de situationer där det inte finns en möjlig utväg beskriver en yrkesverksam att hon stött på 

kvinnor som på grund av att de trängts in i ett hörn blivit “galna” och därmed hänvisade till 

psykiatrin. Vidare berättar hon att två kvinnor beskrivit det som det bästa som hänt dem.  

Jag kom på faktiskt att det som händer för en del av dom här kvinnorna som blir så pass desperata är att 

dom blir så att säga crazy. Och då blir dom hänvisade till psykiatrin. Och jag tänker att… det är två 

kvinnor jag tänker på som säger att det är det bästa som har hänt dom, att dom slog sönder alla fönster 

och då fick dom åka till psykiatrin. Och jag tänker att när man trängs i ett hörn, och man inte har några 

valmöjligheter då kanske man gör någonting som är… ja, och förhoppningsvis har man inte barn som 

ser det då. (IP 1) 
 

På så sätt går det även att tolka psykiatrin som en form av utväg, åtminstone genom att under 

en period undgå våldet i hemmet. Samtidigt redogör det för vilken påfrestning kvinnor ställs 

inför och till viss del förväntas infinna sig i.   

6.3.3 Analys   

Ett resultat av att undantagsregeln om våld saknar funktion, är enligt respondenterna i studien 

att en del kvinnor som anhöriginvandrare och utsätts för våld i relationen tvingas stannar hos 

sin partner. Samtidigt redogör intervjupersonerna för andra utvägar genom exempelvis arbete, 

anknytning till ett barn eller en ny partner, för att undvika att bli utvisad. I likhet med den här 

studien redogör Burman (2012) i sin artikel för att den vanligaste grunden till 

uppehållstillstånd är särskild anknytning. Det innebär att kvinnan, genom anknytning till 

exempelvis ett barn eller en ny partner, har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd. De 

möjliga utvägar till permanent uppehållstillstånd som framgår i studien går delvis att tolka 

utifrån om kvinnan gör nytta för samhället genom arbete eller om hon antar en förväntad 

kvinnoroll. I den här studien framkommer att kvinnans möjlighet till ett självständigt 

uppehållstillstånd är beroende av att underkasta sig en våldsam man, genom rollen som 
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mamma eller genom att hittar en ny partner att “tillhöra”. Kvinnans möjlighet till att stanna 

som en självständig individ är därför nästintill obefintligt.  

Burman (2012) menar att kriterier som riktas mot kvinnor i en anknytningsrelation står i 

motsättning till den allmänna diskursen i Sverige angående våld mot kvinnor som uttrycker 

nolltolerans mot våld. Anitha (2011) understryker även att ökad sårbarhet för våld i hemmet 

beror på osäker invandrarstatus snarare än arrangerade äktenskap, religion eller kultur. I den 

här studien redogör yrkesverksamma för att som samhället ser ut nu, finns väldigt få utvägar 

under den tvååriga prövotiden. Det blir därmed tydligt hur diskursen om nolltolerans mot våld 

inte riktar sig till samtliga kvinnor utan att invandrarkvinnan faller inom en specifik kvot där 

skyddet mot våld inte existerar förrän efter två år.  

Erez, Adelman och Gregory (2009) riktar också kritik mot huruvida lagen är inkluderande 

mot alla kvinnor och menar att kvinnornas ursprungliga nationalitet och 

medborgarskapsstatus i det land de invandrat till är ytterligare ett lager av identitetspolitik och 

marginalisering i relation till våld i hemmet. Inom det migrationsrättsliga regelverket finns ett 

erkännande angående mäns våld mot kvinnor i relation till könsmaktsordningen, men att 

betydelsen av rasifiering och rasism saknas (Burman 2012). Bland myndigheter, kvinnojourer 

samt våldsutsatta kvinnor framgår en enighet bland respondenterna i studien om att 

betydelsen av våld i större drag inte tas i beaktning när det rör sig om kvinnor som migrerat 

och som faller under tvåårsregeln. Trots att det finns en vetskap om våldets betydelse för 

kvinnor i en anknytningsrelation är ett återkommande problem bristen på transparens inför 

det. Det finns en samstämmig bild av att våldsutsatta kvinnor i en anhörigrelation inte hör till 

samhällets prioriteringar och det framgår istället att möjligheten till att stanna sker genom 

andra tillvägagångssätt än våldet som utgångspunkt.  

 

7. Avslutande diskussion  

7.1 Sammanfattning 

Av vad som framkommer i studien finns en brist i inom det migrationsrättsliga systemet i 

relation till våldsutsatta kvinnors rättssäkerhet. Undantagsregeln fyller sin funktion i teorin 

men när bedömningarna väl ska genomföras upplevs den inte ha fått genomslag. 

Problematiken handlar om att bevisbördan som efterfrågas ofta inte står i relation till vad som 
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är möjligt att ge. Studien redogör även för att kvinnor som anhöriginvandrat finner svårigheter 

att få stöd på grund av brist på information och språkbarriärer. En bidragande faktor till att 

kvinnorna inte har tillgång till information om sina rättigheter och var hon kan söka stöd är att 

anknytningspersonen förväntas introducera kvinnan till det svenska samhället. Mannen kan 

därmed utnyttja sin position genom att framhålla felaktig och bristfällig information till sin 

partner.   

Som ett resultat av brister inom rättssystemet tvingas migrerande kvinnor stanna i våldsamma 

relationer eller finna andra utvägar genom anknytning till ett barn eller en ny partner för att 

undvika att bli utvisad. En del av det samhälleliga stödet för kvinnor som tvingas stanna i 

relationen beskrivs handla om att orka stå ut tills två år passerat. Studien visar hur 

rättssystemet när det kommer till tvåårsregeln stärker den maktposition mannen befinner sig i. 

Våld i hemmet bör dock inte betraktas som enbart en fråga om kön och makt i det svenska 

rättssystemet utan också i samband med etnicitet och rasism. Kvinnors underordnade ställning 

påverkas både av könsordningen och hennes migrationsstatus. Samhällets nolltolerans mot 

våld riktar sig inte till alla kvinnor och blir tydligt när de rättighet till skydd kvinnor i en 

anknytningsrelation har, inte blir tillgängliga förrän två år har passerat. 

7.2 Avslutande ord 

Sveriges svar på kvinnornas utsatthet har varit att skapa en undantagsregel i lagstiftningen i 

syfte att skydda kvinnor från att tvingas stanna i en våldsam relation. Dock vittnar 

yrkesverksamma på kvinnojourer om att undantagsregeln inte haft någon effekt för de 

våldsutsatta kvinnorna. Lagstiftningen som den ser ut nu verkar lägga större vikt vid att 

personer inte tar sig in i landet på falska premisser snarare än det faktum att kvinnor risker 

fastna i en skadlig relation. Det är problematiskt att Sverige som porträtterar sig som ett 

jämställt land samtidigt tillåter det här pågå i periferin. Syftet med tvåårsregeln går i linje med 

västvärldens politik om att skydda sina gränser snarare än skydda de migranter som befinner 

sig inom dem. Samtidigt blir undantagsregeln något för landet att gömma sig bakom och ge 

sken av ansvarstagande. 

 

Trots att det är en problematik som varit uppmärksammad under en tid nu finns förvånansvärt 

lite forskning om ämnet i Sverige. Det riktas därmed väldigt lite fokus mot ett redan erkänt 

problem samtidigt som några åtgärder heller inte verkar aktuella. I den här studien vill vi 

därför uppmärksamma de kvinnor som kommer hit via anknytning och tvingas in i en 
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strukturell maktlöshet. Det ämne studien lyfter är en problematik det i Sverige och globalt bör 

riktas mer fokus mot. De kvinnor som kommer hit är inte hjälplösa, passiva mottagare för 

våld, det är starka kvinnor som tystas ner av män och det svenska samhällets strukturer och 

migrationspolitik.  

 

Syftet med tvåårsregeln är att motverka skenäktenskap men det går att ifrågasätta huruvida 

tvåårsregeln fyller någon funktion överhuvudtaget och om det i så fall står i proportion till de 

konsekvenser det medför. Även om det är en minoritet av männen som utnyttjar systemet i 

syfte att kontrollera kvinnan bör rättssystemet ta ansvar för de konsekvenser de möjliggör. 

Samtidigt är det chockerande hur personer som anhöriginvandrat helt och hållet förväntas 

introduceras till samhället av sin partner. Trots att det är en minoritet av de som 

anhöriginvandrat som utsätts för våld bör samhällelig information vara ett faktum för alla som 

invandrat till Sverige i syfte att motverka isolering och bidra till självständighet.  
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9. Bilaga: Intervjuguide 
Kvinnojourens kontakt med våldsutsatta kvinnor 

- Hur ofta kommer ni i kontakt med kvinnor som anhöriginvandrat och utsätts för våld? 

- Vill du berätta om hur första kontakten ser ut? ex. på ett ärende 

- Kommer ni i kontakt med kvinnor utan uppehållstillstånd som från början kom hit 

med anknytning till en man. Om ja: Vilka svårigheter medför det? 

- Var upplever du att kvinnorna lägger sitt fokus när de initialt tar kontakt med er? ex. 

Våld/övergrepp eller rädsla för att bli utvisad eller både och/annat 

- Vill du berätta om hur ett samtal kan se ut med en kvinna som utsätts för våld och som 

är i en anknytningsrelation?  

 

Migrationsrättsliga regelverket  
- Hur upplever du att våldsutsatta kvinnor som anhöriginvandrat påverkas av 

lagstiftningen?  

- Upplever ni att regelverket som det ser ut nu, möjliggör skydd för våldsutsatta kvinnor 

i en anhörigrelation?  

- Om ja: På vilket sätt? 

- Om nej: hur kommer det sig?  

- Upplever du att möjligheter till hjälp och skydd skiljer sig för kvinnor som 

anhöriginvandrat och utsätts för våld mot kvinnor som är bofasta i Sverige?  

- Om ja: På vilket sätt? 

- Om nej: hur kommer det sig?  

- Upplever du att det finns brister i lagstiftningen som försvårar för kvinnorna?  

- Om ja: vad hade du önskat var annorlunda?   

Ansvarsfördelning mellan aktörer  

- Hur ser förutsättningarna ut för att de ska få stöd från myndigheter?  

- När i kedjan kontaktas ni?  

- Vem anser ni har det huvudsakliga ansvaret?  

- Anser ni att ansvaret tas hos myndigheter och andra verksamheter?  

- Hur upplever ni att kvinnornas möjligheter till information om deras rättigheter ser ut? 

 

Åtaganden under processen gång  
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- Vilket stöd erbjud från er och andra myndighet för kvinnorna?  

- Kan du berätta hur processen vanligtvis ser ut för de kvinnor som söker stöd hos er? 

- Vet du något om hur processen vanligtvis ser ut för de kvinnor som söker stöd hos 

myndigheter?   

- Vilket stöd erbjud från er och andra myndighet för kvinnorna?  

- Upplever du att dom får den hjälp de behöver? (överlag) 

- Utöver våld, vad blir utmanande för kvinnorna i situationen? 

- Vad är utmanande för er i de här situationerna?  

- Upplever du att myndigheter bemöter personer olika beroende på migrationsstatus?  

- Om ja: kan du berätta om tillfällen det uppstått? Har du något exempel?  

- Upplever du att det stöd som erbjuds är applicerbart på alla kvinnor oavsett kultur? 

 

 

 

	  


