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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 

år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive 

utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det 

kulturella perspektivet. Resultatet visar att socialarbetarna inom de olika enheterna har 

blandade uppfattningar vad gäller definitionen av HRV, dels en kulturaliserad, dels en 

intersektionell bild av fenomenet. En indikation på att en individ utsätts för HRV är enligt 

socialsekreterarna att den enskilde är starkt begränsad i sitt liv. Resultatet visar även att 

enbart några av intervjupersonerna arbetar utifrån en handlingsplan medan andra utgår 

ifrån sina erfarenheter. Det inte tillämpas någon särskild metod i arbetet inom 

verksamheterna samt att man inte har tydliga visioner/mål för arbetet mot HRV varpå man 

inte arbetar särskilt förebyggande inom enheterna. Det förekommer även att samverkan sker 

inom arbetet med olika myndigheter däribland polis, åklagare samt enheterna emellan. De 

utmaningar som socialarbetare uppger är att det bland annat råder okunskap vad gäller 

hanteringen av ärenden. Dessutom visar resultatet att stress och psykisk påfrestning är 

vanligt förekommande för socialarbetarna, men även hot om våld som utövas av den utsattas 

familj gentemot socialarbetarna.  
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ABSTRACT 

This study examines how social secretaries work with girls 13-18 years old as exposed to 

honor violence. The study is based on five qualitative semi-structured interviews with social 

secretaries from the receiving- and investigation-units and the empirical data has been 

analyzed from the intersectional and the cultural perspective. The result shows that social 

secretaries within the units have mixed perceptions regarding the definitions of HRV, both a 

culture-based view and an intersectional of the phenomenon. It appears from the study that 

most of the social secretaries work by an action plan, that no specific method is applied 

within the units and that there are no clear visions or goals against HRV, whereupon the 

social workers don’t work preventive to HRV. The result also shows the complexity among 

the social workers in defining HRV. In addition, the result show that some of the respondents 

work on the basis of an action plan, that no specific method is applied in the work within the 

unit and that they don’t have clear visions / goals for the work against HRV. Challenges they 

face are lack of knowledge regarding the handling of cases. The results also show that mental 

stress is common among social secretaries but also threats of violence against the social 

secretaries.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Årligen beräknas 5000 kvinnor mördas i  så kallat hedersrelaterat våld (HRV) världen över 

och mörkertalet för de utsatta är troligtvis mycket stort (Björktomta, 2007; Wikström & 

Ghazinour, 2010). Det var inte förrän efter hedersmorden på Pela, Sara och Fadime som 

debatten i Sverige utlöstes både medialt och inom forskningen. År 2003-2007 satsade 

regeringen 200 miljoner kronor i syfte att förebygga och bekämpa våld och förtyck. Detta 

gjordes för att öka kunskapen om problematiken inom exempelvis skolan där man arbetar 

mot hedersrelaterat våld genom att upplysa om värderingar och normer i Sverige vad gäller 

könsrelationer (Gruber, 2011). Wikström & Ghazinour (2010) menar att regeringens syfte 

även var att öka medvetenheten i utvecklingen av skyddade boenden i Sverige. Regeringen 

bidrog då årligen med en viss summa till alla skyddade boenden för att investera i dem 

eftersom dessa boenden ses som en tillflyktsort för flickor som utsätts för våld. Forskaren 

förklarar vidare att skyddade boenden är ett sätt att skydda den utsatta flickan från HRV och 

kunskapen gällande säkerhetsrisker och nödvändiga säkerhetsföreskrifter har ökat med hjälp 

av de statliga bidragen. Bidraget från regeringen ska även hjälpa yrkesverksamma 

socialarbetare med att specialisera sig och utforma rutiner för hedersproblematiken för att 

sedermera kunna arbeta vidare med behandlinsgsplaner utifrån den myndighet man arbetar 

på. Dessa behandlingsplaners mål är att stödja utsatta flickor att leva ett självständigt och 

”normalt” liv efter placeringen på skyddat boende (Wikström & Ghazinour, 2010). 

Hedersrelaterad problematik kan ses som ett komplext socialt problem där kunskap behövs 

för att kunna bedöma risker och bistå med rätt stöd och skydd för utsatta flickor (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2010). För att få en djupare förståelse för problematiken kan ett 

flertal perspektiv och forskning urskiljas. De olika perspektiven är överens om våldets 

former, dock är det våldsmotiveringarna som skiljer dem åt. Den gemensamma nämnaren för 

de olika forskningsfälten är att hedersrelaterat våld är en kollektiv handling som utövas av 

flera personer och dessutom kan båda könen falla offer för våldet. Debatten kring 

hedersproblematiken har skapat frågor om ”vi och dom” och har lett till diskussioner om 

svenskhet, normer samt integration (NCK, 2010). De los Reyes (2003) menar att familjer 

med annan etnisk bakgrund har en större risk för att tillskrivas olika stereotypiska 

egenskaper utifrån deras kultur och geografiska härkomst.  

Svensk lagstiftning tar ställning mot våld och övergrepp men inget kopplas direkt till 

hedersproblematiken. När ett fall kopplat till hedersproblematiken ska dömas utgår man 

istället ifrån lagen med förbud mot könsstympning av flickor, brottsbalkens straffrättsliga 

och civilrättsliga bestämmelser eller skyddet mot tvångsäktenskap eller barnäktenskap. Det 

finns även bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) som man kan utgå ifrån vid bedömningen 
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av HRV ärenden. Darvishpour (2015) beskriver att även om hedersproblematiken har 

uppmärksammats och att det finns insatser i det svenska samhället kring fenomenet är det 

fortfarande ett problem att det saknas handlingsplaner och metoder för att vägleda 

socialarbetare i arbetet mot hedersrelaterat våld. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att få djupare förståelse för socialarbetares arbetssätt i relation till så kallat 

hedersrelaterat våld. Studiens syfte utgår från tre frågeställningar:  

• Hur definierar socialarbetares hedersproblematik? 

• Hur arbetar socialarbetare med flickor som utsätts för våld i hederns namn?  

• Vilka utmaningar upplever socialarbetare i ärenden kopplade till “hedersrelaterat 

våld”? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

För att bilda oss en djupare förståelse för fenomenet ”hedersrelaterat våld och förtryck” har 

vi sökt igenom både nationella och internationella studier. Utgångspunkten har varit att 

försöka definiera fenomenet utifrån olika oberoende källor i syfte att få en 

mångdimensionerad bild av vad hedersrelaterat våld och förtryck har för definition världen 

över, vilka insatser som socialsekreterarna kan bidra med till flickor som utsätts för våld i 

hederns namn samt vilka utmaningar som socialsekreterarna upplever att de möter i ärenden 

kopplade till hedersrelaterat våld. 

2.1 Litteratursökning 

För en djupare förståelse för fenomenet ”hedersrelaterat våld” har vi haft som utgångspunkt 

att söka efter relevanta vetenskapliga artiklar i olika databaser som vi haft tillgång till via 

högskolans hemsida. Vi valde att påbörja sökandet genom att läsa olika doktorsavhandlingar 

och forskningsartiklar, men även gamla uppsatser som studenter skrivit inom ämnet för att 

ta del av deras primära källor som de refererat till och därmed få inspiration till vårt 

skrivande. Vad gäller litteraturen som vi använt i studien har vi använt oss av böcker som vi 

haft i tidigare kurser. De kriterier som vi haft för de vetenskapliga artiklarna har varit att 

majoriteten av dem ska vara expertgranskade och publicerade efter år 2000. Utöver dessa 

expertgranskade artiklar har vi använt oss av artiklar som inte blivit expertgranskade. 

Motiveringen till detta är att de är skrivna av forskare inom olika lärosäten. Det var dock en 

utmaning i sökandet efter relevanta vetenskapliga arbeten eftersom det inte var enkelt att 

finna expertgranskade artiklar med relevant information som hjälper oss besvara våra 

frågeställningar, vilket ledde oss till beslutet att även ta del av icke expertgranskade artiklar.   

2.2 Definitionen av hedersrelaterat våld  

Under de senaste två decennierna har antalet utsatta personer för våld i hederns namn stigit i 

västvärlden i samband med flyktingströmmen och det ökade flyktingmottagandet. Historiskt 

sett har så kallad hedersrelaterat våld (HRV) förekommit i Nordafrika, Mellanöstern, 

Sydasien, Latinamerika samt Sydeuropa (Korteweg, 2013; Dogan, 2014). Schlytter och Linell 

(2008) har skrivit en studie om omhändertagande av flickor och uppger att utövning av 

traditioner i hederns namn sker i Sverige av människor som invandrat till landet av politiska, 

sociala, humanitära eller religiösa skäl från exempelvis länder i mellanöstern som Iran, Irak, 

Turkiet men även länder såsom före detta Jugoslavien, Eritrea samt Somalia. Detta eftersom 

förövare till HRV:s påverkas av kulturarv och attityder (Cooney, 2014). Enligt Schlytter och 

Linell (2008) efterlevs familjetraditioner som präglas av hederskulturella normer och 

värderingar fortfarande i många av dessa länder. Författarna (2008) tolkar hederskultur som 

att männen har uppgiften att ha kontroll över kvinnor och ska därmed bestämma vad de ska 

göra och inte göra. Inom hederskultur är det även vanligt att flickor gifter sig i tidig ålder och 

flyttar in i mannens familjs hushåll. Hayes, Freilich och Chermak (2016) menar vidare att 
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kvinnan, enligt hederskulturella normer, är mannens ägodel, och för att kunna upprätthålla 

familjens heder ska hon straffas om hon bryter mot normerna. 

Definitionen av våld i hederns namn har beskrivits av både nationella och internationella 

studier. Korteweg (2013), Dogan (2004), Payton (2014) samt Hayes, Freilich och Chermak 

(2016) beskriver att våld i hederns namn är ett svar på uppfattningen om att en kvinna, som 

fru eller dotter, har brustit i att upprätthålla familjens heder genom att överskrida gränsen 

för vad som anses vara lämpligt beteende för en kvinna. Det handlar om att kvinnan är 

misstänkt för att ha uppfört sig på ett sätt som både familjen, men även samhället i stort, 

uppfattar som oacceptabelt. Exempel på detta är kvinnans otrohet inom ett äktenskap, att 

kvinnan inte är oskuld innan giftermål och/eller kvinnans självständighet som kan upplevas 

som hot mot familjen. Dessutom menar Darvishpour och Lahdenperä (2014) som skrivit en 

studie om hedersproblematiken inom skolväsendet att det inte enbart handlar om att 

kvinnan har utfört en sexuell handling, utan det kan även handla om att kvinnan är ensam i 

en social miljö tillsammans med en obekant man. 

Dogan (2004) besökte 65 olika fängelser i Turkiet och genomförde en kvalitativ studie med 

fångar som begått brott i hederns namn. Han beskriver att begreppet “heder” har en kollektiv 

definition och är utformad utifrån föreställningen om att en mans heder är beroende av 

kvinnliga familjemedlemmars beteende. Vidare förklarar han att i samhällen där 

förekomsten av våld i hederns namn är vanligt förekommande har begreppet “heder” en stor 

betydelse och en gemensam tro på att heder är det mest fundamentala i ens liv. Han menar 

att man förknippar förlust av heder med förlust av liv. Den enskilde existerar med andra ord 

enbart genom tillhörigheten till sitt samhälle, därav är det nästintill omöjligt att enkelt dra 

sig ur det. 

Hedersrelaterat våld och förtryck har enligt Björktomta (2007) blivit ett vanligare begrepp 

inom flertal språk på senare år. Hon menar att det inte är enkelt att entydigt definiera 

begreppet “heder” då det inte har samma betydelse bland olika samhällsgrupper och 

kontexter. Dessutom anser författaren att begreppet är föränderligt över tid. Ett exempel på 

detta är att uppfattningen om heder har, i nordiska länder, förändrats i samband med 

framväxten av det moderna samhället. Idag är det, enligt Schlytter och Linell (2008) fokus på 

individens autonomi och individens personliga integritet och den enskilde, genom 

lagstiftningen, har möjlighet att kunna kontrollera sina egna gärningar och stå för sina 

konsekvenser. Darvishpour och Lahdenperä (2014) refererar till Merike Hansson (2010) och 

skriver i sin studie att man inte använder begreppet ”heder” i dagens samhälle utan det 

handlar istället om den enskildes stolthet och strävan efter ett gott rykte och respekt – i 

samhället men även i privatlivet. Författarna menar vidare att sociala relationer är avgörande 

för människans överlevnad varpå skam signalerar att människors sociala band är i fara. 

Dessutom har skam att göra med uppfattningen av att inte vara tillräckligt bra och tanken att 

inte vara värdig andras kärlek. Det som författarna vill belysa är bland annat att skam inte 

har försvunnit även fast begreppet förändrats över tid, istället har ämnet blivit tabubelagt och 

det har återkommit i nya former som kan relateras till skam. 
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Hedersrelaterat våld beskrivs i flertal länder som mäns våld mot kvinnor med koppling till 

förövarens religion, etnicitet samt nationella ursprung. Ghazinour och Wikström (2009) 

refererar till en studie gjord av Korteweg och Yurdakuls (2009) som analyserade den 

offentliga debatten om hedersrelaterat våld i Tyskland och Nederländerna. Av analysen 

framkommer att det finns både etniska och religiösa förklaringar till uppkomsten av HRV. 

Forskaren Thörnqvist (2011) belyser i sin sociologiska doktorsavhandling om hederskulturen 

inom svensk ungdomslitteratur att hederskulturen funnits till redan innan dagens 

världsreligioner existerade, och att hederskulturen inte återfinns i någon av 

världsreligionernas påbud. Han menar att de individer som rättfärdigar sina handlingar 

utifrån det trossamfund de tillhör förväxlar seder och patriarkala traditioner med religionens 

heliga skrift. 

Till skillnad från debatten i Tyskland och Nederländerna där HRV är kopplat till religion och 

etniska skillnader, har kön varit i fokus för den svenska debatten om HRV. Författarna 

menar på att det är en viktig jämställdhetsfråga där man ska fokusera på att integrera 

invandrare i samhället (Korteweg och Yurdakuls, 2009). Payton (2014) är inne på samma 

spår och menar att exponering för ett samhälle som präglas av individualism kan upplösa 

normer om könsroller, detta genom att samhället utbildar fler unga individer i samhället. 

Mord i hederns namn som uppmärksammats världen över är bland andra Heshu Yones och 

Banaz Mahmoud i Storbritannien, Fadime Sahindal i Sverige, Mrs Gul i Nederländerna samt 

Amandeep Atwal i Kanada. Våld i hederns namn rapporteras sällan även då bevis föreligger 

(Korteweg, 2013). Dessutom menar Björktomta (2007) att mörkertalet för individer som 

utsätts för våld i hederns namn troligtvis är mycket stort i och med den medförda livsfaran 

för offret om denne ger sig tillkänna. Wikström och Ghazinour (2010) menar att HRV är 

oftast ouppmärksammat på grund av att det oftast sker bakom stängda dörrar. Vidare menar 

de att i vissa länder där HRV förekommer är våld i hederns namn, enligt rättssystemet och de 

kulturella normerna, inte ett vanligt ”brott” utan det bör istället lösas inom familjen. 

2.3 Förövaren till ”hedersrelaterat våld” 

Vad gäller förövarna och de som utsätts för våld i hederns namn visar forskning inom ämnet 

att förövaren och utövaren av HRV oftast är släkt. Kulczycki och Windle (2011) gjorde en 

studie om HRV i Mellanöstern och Nordafrika där det framgår att förövaren till 

hedersrelaterat våld oftast är offrets yngsta bror eller manliga kusin. Vidare menar 

författarna att förövaren utövar våld i hederns namn efter uppmaning av de äldre 

familjemedlemmarna. Detta på grund av att yngre individer får mildare straff och det är mer 

sannolikt att den unge kan påbörja ett nytt liv vid frisläppning efter att han avtjänat sitt 

fängelsestraff. Även Kulwicki (2002) skriver i sin studie som syftar till att undersöka 

uppkomsten av våld i hederns namn i Mellanöstern, att majoriteten av förövarna till de som 

utsatts för hedersrelaterat våld är bröder till offren. Studien visar även på att även fäderna 

kan begå brottsliga handlingar kopplade till hedersrelaterat våld. Enligt Hayes, Freilich och 

Chermak (2016) begår även förövarens familjemedlemmar, exempelvis kusiner och 

släktingar hedersbrott. 
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En enad uppfattning bland forskare som behandlar frågor om hedersrelaterat våld är att det 

är ett stort fokus på kvinnans utsatthet, och i den mån mannen nämns handlar det vanligtvis 

om rollen som förövaren till brottet. En kvalitativ studie gjordes av Sedem och Ferrer-Wreder 

(2015) som syftar till att ge en djupare förståelse för hedersrelaterat våld utifrån olika 

familjedeltagares perspektiv. Studien visar att det är flickor som är mest drabbade av 

hedersrelaterat våld, i jämförelse med pojkar. Schlytter och Linell (2009) delar samma 

uppfattning och har i sin studie granskat LVU domar i Sverige inom ämnet som visar på att 

en familjs heder och rykte står i relation till och påverkas av kvinnors beteende, varför de 

försätts i en utsatt position. 

Hayes, Freilich och Chermak (2016) gjorde en studie som ämnade identifiera vilka 

mekanismer som ligger bakom hedersbrotten i USA under en 24-årsperiod. Baserat på 

studiens resultat begick förövaren hedersbrott eftersom förövarens före detta partner 

påbörjat en separationsprocess. Ytterligare orsaker som ligger till grund för hedersmord är 

enligt författarna offrets så kallade västerländska beteende. Sociologen Brah och 

kriminologiprofessorn Gill (2014) har genomfört en systematisk litteraturstudie i 

Storbritannien där de undersökt förklaringen till hedersbrott på politisk nivå i landet.  Nio av 

totalt 16 hedersrelaterade brott resulterade i barns bortgång av antingen den biologiska 

pappan eller styvfadern. Orsaken till fem av dessa genomförda brott var dotterns beteende 

där fadern fruktade att hans dotter blev västerländsk, motstod ett arrangerat äktenskap eller 

hade inlett ett förhållande med en man av annan religion. 

Sedem och Ferrer-Wreder (2014) genomförde intervjuer med fäder till flickor som utsatts för 

HRV. Av studien framgår fädernas ständiga rädsla för förlust av heder. Fäderna förklarade 

att denna rädsla var nära kopplad till döttrarnas ungdomsuppror som strider med de normer 

som fäderna vuxit upp med. Fäderna hade även känsla av att de misslyckats som förälder och 

oroade sig för att bli dömda av sina landsmän i Sverige och sina släktingar i sina hemländer. 

Dogan (2014) nämner i sin studie att i samhällen där hedersmord tenderar att förekomma är 

individer omgivna av dem som använder våld eller till och med mördar vid förlorad heder. 

Darvishpour (2014) menar att de flesta fäder som invandrar till landet kan känna en förlust 

av makt och status och får därmed en känsla av förlorad kontroll över sina döttrar. De menar 

att skolsystemet har en negativ påverkan på döttrarna vilket oftast leder till att de går emot 

sin kultur och sina traditioner. Därför menar Darvishpour (2014) att fäderna ofta blir 

frustrerade och hamnar i konflikt med flickan varpå de använder våld för att försöka vinna 

tillbaka sin förlorade dominans inom sin familj. 

Som framgår i flertal studier som tidigare nämnts är män överrepresenterade vad gäller 

utförandet av hedersrelaterat brott. Dock visar ett flertal studier (Gill & Brah, 2014; Aplin, 

2017) att även kvinnor och mödrar kan vara förövare till HRV. Aplin (2017) genomförde en 

studie i Storbritannien där personer inom kriminalvården deltog i semistrukturerade 

intervjuer. Av intervjuerna framgår att kvinnliga förövare var oftast mödrar till offren och 

utförde hedersrelaterade brott antingen själva eller med hjälp av män. Vidare menar 

författaren att kvinnor lagförs i mindre utsträckning i jämförelse med män, detta på grund av 

att döttrarna anses vara lojala mot sina mödrar och vill förhindra att mödrarna blir straffade.  
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2.4 Insatser och utmaningar 

Björktomta (2007) har skrivit en studie som beskriver olika professioners ärendehantering 

vid möten med unga vuxna som blivit utsatta för förtryck i hederns namn. Författaren menar 

att de kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld oftast kommer i kontakt med personal 

inom kommunen och landstinget genom att själva söka till socialtjänsten när läget är akut. 

Andra sätt varpå den utsatte möter personalen inom kommun och landsting är oftast då man 

upprättar en anmälan om omsorgsbrist för ett syskon som är utsatt i familjen. Detta efter en 

anmälan om en familjemedlems kriminella livsstil, möte med handläggare på en myndighet 

eller genom orosanmälningar från skolpersonal. Oftast är orsakerna till att den enskilde 

kommer i kontakt med socialtjänsten inte direkt kopplade till hedersrelaterat våld menar 

författaren, utan det är först i efterhand som personalen upptäcker att det rör sig om 

hedersproblematik.  

Olsson och Bergmans (2018) studie är baserad på intervjuer genomförda med 

socialsekreterare i syfte att skapa en uppfattning kring socialtjänstens arbete med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Forskarna är tydliga med att beskriva att socialarbetare har 

rollen som dagliga beslutsfattare med avsikt att tillföra individen en möjlighet till ett tryggt 

och självständigt liv. I ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck används 

riskbedömningar för att göra en bedömning av huruvida en kvinna som är utsatt för våld 

riskerar att utsättas för ännu mer våld. Det handlar om att man förebygger och hanterar 

risken för våldet som möjligtvis kan uppstå. I de fall som ledningsgruppen inte skulle 

acceptera arbetet med riskbedömningen kan det leda till att arbetssättet som tillämpas inom 

verksamheten inte upplevs vara legitimt eller nödvändigt, vilket i sin tur kan orsaka låg 

självkänsla, rollkonflikter, utbrändhet hos den anställde men även ett riktat missnöje mot 

organisationen (Semmer, Jacobshagen, Meier, Elfring, Beehr, Kälin & Tschan, 2015). Kritik 

som förts gentemot arbetet med riskbedömningarna av socialarbetare är att arbetet med 

riskbedömningar tar lång tid att utföra eftersom den oftast behöver uppdateras då nya 

omständigheter måste vidtas (Olsson & Bergman, 2018). 

Eva Wikström och Mehdi Ghazinour (2010) har skrivit en studie som handlar om svenska 

erfarenheter av skyddat boende till kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Enligt författarna är skyddat boende den mest förekommande insatsen för utsatta 

kvinnor. Av de kvalitativa intervjuer som Wikström och Ghazinour (2010) gjorde med unga 

kvinnor med invandrarbakgrund som har erfarenhet av skyddat boende visar resultatet att 

skyddat boende är ett bra alternativ kortsiktigt, medan skyddet kan upplevas vara ambivalent 

långsiktigt. Författarna menar att flickan känner en viss tveksam kring hur hon skulle 

förhålla sig till situationen och har således uttryckt att hon tycker om sin familj och väljer 

istället att återvända hem. Intervjuerna visar även att risken för någon slags kontroll och 

begränsning för den utsatta som insatsen medför bidrar till tveksamheten kring den. Skyddat 

boende har sina fördelar då den bidrar till självständighet och skiljer offret från förövaren. 

Forskarna tog även upp socialtjänstens praxis där de menar att lagstiftningen bidrar till ett 

starkare socialt nätverk där syftet är att hålla barnen så nära ens föräldrar som möjligt. Man 

vill inte skilja på barnet och föräldrarna om det inte behövs. Detta kan då formuleras som en 

konflikt mellan den ideologiska holistiska idén och socialtjänstens juridiska ansvar att 

återförena flickan med familjen och idén att isolera flickan från gärningsmännen. 
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2.4.1 Utmaningar 

En studie som gjordes av Olsson och Bergman (2018) visar att socialarbetare upplever 

kunskapsbrist vad gäller hanteringen av ärenden inom HRV och anger att en av 

utmaningarna som de står inför är att finna ett skyddat boende anpassat till kvinnan som 

utsätts för våld i hederns namn, då socialarbetarna inte har tillräckligt med erfarenhet inom 

fenomenet. Schlytter och Linell (2008) refererar till en norsk studie Bredal & Skjerven 

(2007) som ämnade undersöka socialsekreterarens kompetens i ärendehandläggning inom 

hedersrelaterat våld. Resultatet som framgår i studien visar att majoriteten av 

socialarbetarna har en upplevelse av att det finns kompetensbrist inom ämnet och att 

ytterligare en utmaning var att skydd och stöd till den utsatte. Vidare gav socialsekreterarna 

beskrivningen av de utsatta som motsägelsefulla vilket gjorde det svårare för dem att bedöma 

flickornas trovärdighet i de historier som de delade sig med av. Olsson & Bergman (2018) 

menar att socialarbetare är mer kompetenta vad gäller ärenden kopplade till våld i nära 

relationer med utgångspunkt på familjeproblematik i jämförelse med ärenden kopplade till 

våld i hederns namn. Detta på grund av att ärenden kopplade till våld i nära relationer är 

vanligare förekommande till skillnad från ärenden med koppling till HRV. Vidare skriver 

författarna att socialsekreterarna beskriver hur de kämpar med frågor som rör hur man 

definierar och identifierar våld i hederns namn. Dessutom beskriver socialsekreterarna att 

de, i de fall de bedömer ett ärende, använder sig av sina egna erfarenheter och går oftast efter 

sin magkänsla och graden av trovärdighet i flickornas historier. Är historien detaljrik? Kan 

den utsatte svara på följdfrågor? Dessa frågor beaktade socialsekreterarna vid bedömningen 

och upplever socialsekreterarna att historien är detaljrik så bedöms den som trovärdig. Är 

historien däremot svävande och kvinnan inte kan svara på följdfrågor så bedöms historien 

som mindre trovärdig.  

Ytterligare utmaningar som framkommit i studien är att vissa av socialsekreterarna uppger 

en känsla av osäkerhet efter att flickan har upprättat en anmälan till socialtjänsten. De menar 

att osäkerheten gällde ärendehandläggningen, varpå de efterfrågade checklistor som tydligt 

visar vad som efterfrågas i respektive ärende, i syfte att underlätta handläggningen av 

ärendet. Socialsekreterarna var tydliga med att belysa att skillnaden mellan våld i hederns 

namn och vanlig “tonårsrevolt” är oklar. Andra socialsekreterare uppgav upplevelse av rädsla 

för att göra fel i ärendehandläggningen. Andra känslor som framkom bland 

socialsekreterarna var frustration och maktlöshet över de svårigheter som de stötte på i 

arbetet med utsatta flickor och deras familjer. Dessutom menar Olsson och Bergman (2018) 

att socialarbetarna upplever att de inte är rutinerade nog för användning av ett 

riskbedömningsinstrument vilket är en av anledningarna till varför man valt att inte tillämpa 

dem i verksamheten. På vissa arbetsplatser anlitade man till och med konsulter för stöd vid 

användning av dem. De riskbedömningsinstrument för vägledning vid bedömning av 

våldsutsattheten som vanligtvis tillämpas inom verksamheten är enligt socialsekreterarna 

Freda, Sara, Patriark och ASI. 

En utmaning bland socialsekreterarna som studien av (Olsson och Bergman, 2018) belyser är 

att sjukskrivningar och ett minskat välbefinnande är vanligt förekommande bland de flesta 

socialsekreterare. Orsaken till detta anser författarna vara de organisatoriska faktorerna, 

främst organiseringen inom arbetet men även arbetsledningen. På senare tid har 



 9  

arbetssituationen för socialsekreterarna försämrats och socialsekreteraryrket har visat sig ha 

flest antal sjukfall jämfört med andra yrkesgrupper, med en tredubbling år 2015 på grund av 

hög arbetsbelastning. Bland chefer och socialarbetare är stress och psykisk påfrestning 

vanligt vilket är en av anledningarna till att socialsekreterare inte vill fortsätta arbeta inom 

verksamheten. Dessutom är ännu ett skäl till anmälning av arbetsskador till 

Arbetsmiljöverket att socialarbetare blir utsatta för hot om våld i arbetet (Olsson & Bergman, 

2018). 

 I två studier (Welander, Astvik och Hellgren, 2017; Olsson och Bergman, 2018) framgår även 

att arbetsuppgifterna upplevs vara oskäliga, och dessutom anses det föreligga brist på 

utrymme för öppenhet och kritik gentemot de brister som finns i verksamheten. Det framgår 

även av samma studier att nyexaminerade socionomstudenter som inte har tillräckligt 

mycket erfarenhet får handskas med komplexa problemsituationer, beslut och bedömningar 

vilket leder till att det finns en stor risk för att göra misstag i handläggningen av ärenden. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att våld i hederns namn har olika betydelser i 

olika samhällen. Vissa studier tolkar hederskulturen som patriarkala strukturer där mannen 

har den primära makten och kvinnan anses vara mannens ägodel och bör därmed 

kontrolleras i sitt vardagliga liv, och i andra länder kopplas det hedersrelaterade våldet 

samman med förövarens religion, etnicitet samt nationella ursprung. Det lyfts även i 

forskning att socialsekreterare uppmärksammar våld i hederns namn, av olika motiv och som 

kompliceras av att förövaren för HRV oftast är en närstående till flickan. Av tidigare 

forskning framgår även att det oftast är den utsatta som kontaktar socialtjänsten när läget är 

akut varpå socialsekreteraren använder riskbedömningar för att bedöma huruvida en flicka 

som är utsatt för våld riskerar att utsättas för ännu mer våld. Dessutom är den vanligaste 

insatsen för den utsatta flickan att bli placerad i skyddat boende. Detta trots att 

socialsekreterare uppger att en av de stora utmaningarna är att finna ett lämpligt boende 

anpassat till flickan som utsätts för våld i hederns namn på grund av den rådande 

kunskapsbristen avseende problematiken.  
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3 PERSPEKTIV PÅ HEDERSRELATERAT VÅLD 

Mehrdad Darvishpour är docent i socialt arbete och är en av redaktörerna för boken 

Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (2015). I boken belyser 

författarna bland annat att det finns olika uppfattningar vad gäller huvudorsakerna till de 

stigande konflikter inom familjer som sedermera kan utlösa våld i hederns namn. Han menar 

på att det enligt vissa forskare handlar dels om migranters svaga socioekonomiska situation i 

samhället, dels de kulturella särdragen som är en faktor till dessa konflikter. Nedan följer en 

beskrivning av två av de vanligaste uppfattningarna: hedersrelaterat våld ur det kulturella 

respektive det intersektionella perspektivet. Tidigare nämnda perspektiv valdes för att 

analysera resultatet i denna studie.  

3.1  Hedersrelaterat våld ur ett kulturellt perspektiv 

Hederskulturen beskrivs av Wikan (2004) som en hedersideologi bestående av 

grundvärderingar som utgörs av regler där det framgår vad som hör till heder och vad som 

inte hör till. Genusforsakaren Mojab (2002) beskriver våld i hederns namn utifrån att det är 

en patriarkalisk institution där det sker en reproduktion av mannens överordning. Wikan 

(2004) uppger vidare att om en kvinna går emot de uppsatta reglerna blir konsekvenserna att 

hedern går förlorad och för att få sin heder återställd kan kvinnan bli bestraffad, och i 

extrema fall kan det resultera i hedersmord. Författaren förklarar vidare att förövarna oftast 

brukar koppla sina handlingar till kulturen som de anser att de är en del av, varpå de menar 

att de är offer för den kulturen. Mojab (2002) hävdar istället att det är av vikt att inte 

definiera hedersrelaterat våld utifrån en särskild religion eller kultur. Å andra sidan betonar 

hon att det är viktigt att inte frånse kulturens innebörd för en förståelse för våldet som utförs 

av män gentemot kvinnor. Det som främst kännetecknar det kulturella perspektivet är enligt 

författaren (2002) kvinnans underkastelse för kollektivet i syfte att upprätthålla familjens 

och släktens heder. 

Forskare som förespråkar det kulturella perspektivet uppger att det är viktigt att individer 

som immigrerat till Sverige anpassar sig till det jämställda samhället (Sjögren, 2006; Wikan, 

2004). Kritiker gentemot det kulturella perspektivet menar att perspektivet belyser att våld i 

hederns namn enbart förekommer i icke västerländska länder. Enligt Eldén (2003) är det 

framför allt länder inom Mellanöstern och Nordafrika som kopplas samman med 

hederskultur. Darvishpour (2015) uppger å andra sidan att hedersrelaterat våld är 

västerländskt etnocentriskt som innebär att man anser att samhällets värderingar och 

normer är självklara, och dessutom är våld i hederns namn framkallat av “de andra” varpå 

detta synsätt påvisar ett Vi-och-Dem tänk.  Gill och Brah (2014) betonar att det är av vikt att 

förbise kulturella stereotyper vid förståelse av bakomliggande orsakerna till uppkomsten av 

våld i hederns namn och förklarar hedern utifrån att det inte är jämlikt mellan könen. 

Däremot förnekar Kamali (2004) hederskulturens existens och menar att det istället handlar 

om våldet som utövas av män gentemot kvinnor. Vidare menar författaren i likhet med 

Darvishpour (2015), att det kulturella perspektivet ger ett större utrymme för ett “Vi-och-

Dem” tänk. Han beskriver att det kulturella perspektivet utesluter det faktum att 
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hedersrelaterat våld kan förekomma inom det “svenska” samhället vilket leder till en ökad 

segregation i samhället.  

 

3.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och analysverktyg som problematiserar och 

synliggör samverkan mellan maktstrukturer som grundas på flera olika kategorier av 

diskrimineringsgrunder såsom klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning med mera. 

Begreppet syftar till att lyfta fram de strukturerna av maktutövningen som kan bygga på och 

upprätthålla ojämlikheten i samhället (Mattson, 2010; De los Reyes & Mulinari 2005). 

Genusforskare Lykke (2003) förklarar att det är både problematiskt och reduktionistisk att 

bara fokusera på maktasymmetri när exempelvis feminismen sätter könsordningen som den 

förberedande maktasymmetrin. Hon menar på att verkligheten är mer komplex än så. 

Historiskt har intersektionalitetsperspektivet utvecklats i skärningspunkten mellan kritiska 

traditioner så som postkolonial teori, postmodern feministisk teori, black feminism samt 

queer teori (Lykke, 2003).  

3.2.1 Hedersrelaterat våld ur ett intersektionellt perspektiv 

 
Intersektionalitet är ett viktigt begrepp för att förstå synen på hedersproblematiken ur ett 

mångdimensionellt perspektiv, framför allt som maktredskap. Genus och kulturforskare 

Lykke (2003) menar att intersektionalitet är ett begrepp som är kulturteoritisk. 

Intersektionalitet är kritiskt mot det kulturella perspektivet och problematiserar det tidigare 

nämnda perspektivets ensidiga maktförhållanden som motivering till hedersrelaterat våld. 

Hedersbegreppet kan inte enkelt förklaras genom att se på kulturella skillnader och inte 

våldet som är en del av det universella mansvåldet. Det intersektionella perspektivets 

mångdimensionella synsätt kombinerar olika aspekter såsom klass, kön, etnicitet, 

patriarkatet, generation etcetera vid förklaringen av hedersproblematiken (Darvishpour, 

2006). Genom att se hur klass, kön, makt samt etnicitet hänger ihop kan man på ett bredare 

perspektiv analysera hedersrelaterade våldet (NCK, 2010). Det intersektionella perspektivet 

skiljer sig från det tidigare nämnda perspektivets utgångspunkt genom att ha ett vidare 

perspektiv som tar hänsyn till flera faktorer (Mattson, 2010) Darvishpour (2015) beskriver 

hedersproblematik utifrån ett intersektionellt perspektiv som att olika maktstrukturer på 

olika nivåer påverkar och gör hedersrelaterat våld möjligt. Det kan handla om flera olika 

faktorer såsom maktfördelningen inom familjer på grund av åldersskillnad eller 

generationskonflikter, könsordningar kan ha en betydelse där framför allt kvinnor förtrycks 

och kontrolleras i sin sexualitet. 

Carbin (2010) förklarar HRV utifrån ett intersektionellt perspektiv där han analyserar hur 

kön, etnicitet, ekonomi och klass hänger ihop med våldet där fokus ligger på både lokala och 

globala maktrelationer. Det globala maktförhållandet innebär enligt Darvishpour (2015) att 
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västerländska kulturer ses som civiliserat medan mellanöstern kulturer ses som ociviliserade. 

Carbin (2010) menar vidare precis som Lykke (2003) och Mattson (2010) att det 

intersektionella perspektivet inte enbart ser på kultur som anledningen till våldet utan 

hänsyn tas även till ekonomi och etnicitet. Därför blir våldet mest kulturellt motiverat ifall 

det enbart är ett perspektiv som tas i åtanke. Väljer man att utgå ifrån det kulturella 

perspektivet som fokuserar på hederskultur, finns risken att socialtjänsten bedömer kvinnans 

utsatthet på fel sätt och missförstår den då de inte har tillräckligt med kunskap om 

problematiken eftersom de bedömer kvinnans situation utifrån ett perspektiv istället för att 

utgå ifrån flera perspektiv. 

Vidare är den intersektionella förklaringsmodellen uppbyggd av flera olika dimensioner där 

maktordningar och hur de fungerar gemensamt inom invandrade familjer av stor betydelse 

(Carbin, 2010). När det uppkommer maktförskjutning och konflikter i familjen menar 

förespråkare för perspektivet att det är en maktspelsfråga snarare än en kultur och 

uppfostringsfråga. Hot och misshandel ingår i det maktspelet var gränserna för det tillåtna 

och otillåtna är hårda (Darvishpour, 2004). Perspektivets förespråkare anser att 

socialtjänsten som är i kontakt med flickorna kan missförstå deras situation och det kan 

finnas en risk för felbedömning. Ekonomhistorikern De los Reyes (2003) anser att det i detta 

fall finns en ökad risk för att familjer med en annan etnisk bakgrund än svensk tillskrivs 

stereotypa egenskaper utifrån kulturell och geografisk härkomst. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer eftersom vi har 

som utgångspunkt att undersöka socialarbetares upplevelser och erfarenheter av att arbeta 

mot så kallad hedersrelaterat våld och förtryck. Vid användning av semistrukturerade 

intervjuer ställer undersökaren frågor utifrån en intervjuguide som består av teman som ska 

beröras under intervjun (Bryman, 2018). Vidare menar Bryman (2011) att intervjupersonen, 

med denna datainsamlingsmetod, har ett stort utrymme att besvara frågorna fritt samtidigt 

som forskaren har en möjlighet att ställa följdfrågor om det skulle behövas. En nackdel med 

tillämpning av kvalitativ metod är att respondentens svar och frihet kan göra att man 

möjligen svävar iväg i andra tankebanor som efteråt inte känns lika relevant när man jämför 

vad resterande respondenter sagt under intervjun (Bryman, 2018). Dock har detta inte varit 

ett problem då vi fått svar på frågorna vi hade tänkt ställa utifrån vår tidsram. 
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4.2 Urval 

Då studien syftar till att undersöka hur socialarbetare arbetar med ärenden kopplade till 

hedersrelaterat våld såg vi det som lämpligt att intervjua socialsekreterare eftersom de har 

nära kontakt med flickor som utsätts för våld i hederns namn. Vid sökandet efter 

respondenter till studien som kunde besvara våra frågeställningar gjordes ett strategiskt 

urval. Ett strategiskt urval är enligt Bryman (2018) att forskarna, genom ett medvetet val, har 

utsett de respondenter som anses vara lämpliga att besvara frågorna vad gäller det valda 

undersökningsområdet. 

Vi kontaktade respondenterna via e-post och skickade med ett missivbrev (se bilaga A). 

Intervjuerna gjordes på respektive socialsekreterares arbetsplats och innan intervjun drogs 

igång fick vi ett skriftligt samtycke från respektive socialsekreterare. De fem respondenterna 

vi intervjuade var två socialsekreterare med socionomexamen inom mottagningsenheten 

samt tre socialsekreterare med socionomexamen inom utredningsenheten för ungdomar 

mellan 13 till och med 18 år. De arbetsuppgifter som respektive socialsekreterare har inom 

enheterna är någorlunda lika. Mottagningsenheten anses vara den första kontakten som den 

utsatta flickan har med socialförvaltningen och beslutar i sin tur om en utredning ska inledas 

eller inte. Socialsekreterarna inom den enhetens arbetsuppgifter är bland annat att ta emot 

orosanmälningar/ansökningar och skriva förhandsbedömningar när ärenden inkommit till 

enheten.  

Däremot arbetar socialsekreterare inom utredningsenheten med de utredningar som har 

inletts av mottagningsenheten och slussats vidare till dem. Bland deras arbetsuppgifter ser 

man myndighetsbedömningar som består av att ta emot ansökningar/anmälningar, att 

utreda de inkomna ansökningar/anmälningar, att utföra skyddsbedömning av informationen 

som inkommit till enheten samt att göra uppföljning av de insatser som beslutats. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Vi genomförde intervjuerna med intervjupersonerna efter att ha bokat tid med respektive 

socialsekreterare via e-mail. Samtliga intervjuer gjordes i intervjupersonernas respektive 

socialkontor. Innan varje intervjutillfälle fick intervjupersonerna ta del av missivbrevet 

(bilaga A) och de fick även möjlighet att ställa frågor vid oklarheter. Dessutom fick varje 

intervjuperson ge sitt samtycke, både muntligt och skriftligt (bilaga C), till att medverka i 

intervjun och det gjordes även en genomgång av de forskningsetiska principerna. 

Intervjuerna tog cirka 45-60 minuter att genomföra vilket är något som vi angett i 

missivbrevet. Under intervjun användes våra mobiltelefoner för ljudupptagning, och 

frågorna ställdes utifrån en intervjuguide (bilaga B) som vanligtvis används i 

semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna avsåg att ge 

utförliga svar samt en tydlig bild av intervjupersonens upplevelser vilket enligt Bryman 

(2018) ger utrymme för socialsekreterarens egen tolkning av frågan. Efter att vi genomfört 

vår allra första intervju med en av intervjupersonerna insåg vi att intervjuguiden behövde 

uppdateras med mer specifika frågor gällande ärendehandläggningen, detta då de frågorna vi 

haft tidigare varit allmänt formulerade. Därav benämnde vi det som en provintervju och 
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upptäckte senare att på grund av uppdateringen av intervjuguiden behövde vi utesluta denna 

intervju, som ändå fyllde en viktig funktion. Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades intervjupersonernas svar och kontaktuppgifterna till respektive 

socialsekreterare avidentifierades.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att vi hållit intervjuerna med intervjupersonerna transkriberades ljudupptagningarna 

omedelbart. Transkriberingen av det insamlade materialet gjordes tillsammans eftersom vi 

strävade efter att bearbeta empirin med samma förfaringssätt för att kunna göra korrekta 

språkliga jämförelser mellan intervjuerna (Kvale och Brinkman, 2009). Därefter färgkodade 

vi det insamlade materialet utefter de frågeställningar men också citat som respektive 

socialsekreterare delat med sig av, och som ska komma att ligga till grund för vårt resultat. 

Vid analysen av intervjuerna valdes tematisk analys som metod vilket handlar om att man 

plockar ut teman från intervjuerna som man sedan ställer upp i en matris för översikt och 

analys. En begränsning med användning av tematisering i studien är enligt Bryman (2018) 

att man kan mista viktiga inslag av yttrande då de inte hör hemma i varje tema.  

4.5 Etiska överväganden 

Vid intervjutillfället gavs information till intervjupersonerna om de forskningsetiska 

principerna. Innan intervjun informerades deltagarna att intervjun skulle användas till grund 

för vår studie som syftar till att undersöka hur socialarbetare arbetar i ärenden kopplade till 

hedersrelaterat våld. Därmed uppfylldes informationskravet (Bryman, 2018). 

Intervjupersonerna informerades även om samtyckeskravet och gav sitt samtycke till att 

delta i intervjun. Samtyckeskravet avser att intervjupersonerna får information om att 

deltagandet i intervjun är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjun vid önskan 

utan några konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna svar 

kommer att vara konfidentiella vilket är något som vi har säkerställt i studien. Detta genom 

att både ljudupptagningarna och transkriberingarna har förvarats i våra lösenordsskyddade 

datorer. Dessutom har avidentifiering av intervjupersonerna skett, det vill säga 

intervjupersonernas kontaktuppgifter samt information vad gäller arbetsplats och ort har 

censurerats. Slutligen informerades deltagarna även om nyttjandekravet som handlar om att 

det insamlade materialet från intervjuerna enbart kommer att användas i studiens ändamål 

men även att materialet kommer att makuleras efter avslutad studie (Bryman, 2018). 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativ forskning vill man oftast få en bild av kvaliteten i en undersökning genom att 

fånga studiens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas resultatets tillförlitlighet, det 

vill säga huruvida man får samma resultat om studien replikeras. Det handlar om att man 
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tillämpar studiens metoder på ett korrekt sätt utan att några fel uppstår. I syfte att studiens 

tillförlitlighet ska stärkas har vi försökt att studera forskningsartiklarna och de utvalda 

teorierna ordentligt för att skapa en förståelse för vårt valda ämne. Därefter har vi formulerat 

frågeställningar och en intervjuguide som hjälpt oss att samla in relevant empiri till 

undersökningen. Dessutom har vi lyssnat på våra ljudupptagningar på våra mobiltelefoner 

och transkriberat intervjuerna tillsammans samtidigt som vi diskuterat materialet för att 

undvika missförstånd och felaktigheter. Vad gäller studiens reliabilitet menar Bryman (2018) 

att det är nästintill omöjligt att replikera en intervju eftersom det är en ostrukturerad 

undersökning och det är svårt att frysa en social miljö. 

Validitet innebär att studiens intervjufrågor som vi har formulerat ger svar på det vi vill 

undersöka. Med detta menas att det ska vara lämpliga intervjupersoner som deltar i studien, 

det vill säga yrkesverksamma som arbetar med flickor som utsätts för HRV. I vårt fall valde vi 

att intervjua socialarbetare som jobbar närmast flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. I 

studien valdes en kvalitativ forskningsintervju som metod eftersom studien syftade till att få 

en djupare förståelse för socialarbetarens upplevelser kring fenomenet.  Dessutom stärks 

studiens validitet eftersom vi, som nämnt i metoddelen, genomförde en pilotintervju innan 

våra intervjuer ägde rum eftersom vi ville upptäcka vilka brister vår intervjuguide skulle ha 

vilket vi fick fram, och kunde därefter rätta till våra misstag (Bryman, 2018). 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens resultat och analys presenteras i löpande text med direkta inslag av citat från 

deltagarna och en koppling till tidigare forskning och teorier. För att besvara studiens syfte, 

kommer vi i följande del att presentera hur socialarbetaren definierar HRV. Resultatet och 

analysen består av tre huvudteman som formulerats från studiens frågeställningar. Det första 

huvudtemat som presenteras är “Hur socialsekreterare beskriver hedersrelaterat våld” vilket 

följs av nästa huvudtema “Insatser för flickan”. Resultatdelen avslutas med det tredje 

huvudtemat benämnt “Utmaningar inom HRV- ärenden ”. För tydlighetens skull kommer 

intervjupersonerna att benämnas utifrån vilken enhet de arbetar på. Med IM avser 

intervjupersonen från mottagningsenheten och med IU menas intervjupersonen från 

utredningsenheten. Resultatet illustreras med citat som har citerats ordagrant. Pauser som 

intervjupersonerna tagit under intervjun signaleras med (//), och i de fall som vi utelämnat 

något i ett citat som intervjupersonen delat med sig och som är irrelevant för studien skrivs 

tre punkter (...). Dessutom har vissa talspråkliga uttryck som exempelvis “asså” förändrats till 

skriftspråk “alltså” eller “nåt” till “någonting” i syfte att undvika oseriöst intryck i skrift. 
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5.1 Hur socialsekreterare beskriver hedersrelaterat våld 

Likt forskning inom ämnet (Björktomta, 2007) uttrycker samtliga intervjupersoner 

komplexiteten med att definiera HRV och förtryck. Dock är alla intervjupersoner eniga i sin 

uppfattning, som överensstämmer med vad forskning beskriver (Dogan, 2014; Payton, 2014; 

Hayes, Freilich och Chermak, 2016) nämligen att det som kännetecknar HRV är att flickan 

som utsätts för HRV eller förtryck är starkt begränsad och styrd i sitt levnadssätt. IM1 

definierar våld i hederns namn på följande vis: 

Jättesvårt // Jag tänker att man har ju, alltså man går ju utefter kännetecken skulle jag säga // 

Men att man på nåt sätt // alltså jag tänker förtryck det är någonting man tänker, man är 

begränsad till att leva fritt. 

Samtliga intervjupersoner förklarar skillnaden mellan tonårsproblematik och HRV. En 

intervjuperson från utredningsenheten förklarar att det kan inkomma anmälningar som kan 

handla om en trotsig tonåring som vill leva ett ”fritt liv ” utan att hens föräldrar ska 

bestämma vilken tid hen måste vara hemma eller begränsa sina döttrar eller söner till att 

man inte får festa eller röka innan man fyllt 18 år. I sådant fall handlar det inte om HRV, utan 

istället kan det, enligt samtliga intervjupersoner, vara kopplat till tonårsproblematik. I 

enlighet med forskning (Olsson och Bergman, 2018) anser socialarbetare att skillnaden 

mellan våld i hederns namn och vanlig ”tonårsrevolt” är oklar vilket intervjupersonerna 

bekräftar. 

  
Vad gäller förklaringen till den hedersrelaterade problematiken är alla intervjupersoner av 

uppfattningen att en av indikationerna på fenomenet är att det som tidigare nämnt finns 

olika typer av begränsningar för flickan. Likt Schlytter & Linell (2008) uttrycker en 

intervjuperson från mottagningsenheten att man blir så pass begränsad att man inte kan leva 

ett normalt liv utan blir istället kontrollerad. Enligt hen handlar det exempelvis om att flickan 

inte kan bestämma vad hen vill eller inte vill göra. IM1 uttrycker:                

Det handlar alltså inte om en vanlig tonårsproblematik med föräldrar som kanske 

bestämmer att du ska vara hemma en viss tid utan det här är ju väldigt extrema 

begränsningar där man exempelvis måste alltid komma hem direkt efter skolan eller att 

någon i familjen, pappa eller bror, eller det kollektiva det vill säga att det finns fler bakom 

än bara mamma och pappa som går efter dig i skolan eller kollar vem du umgås med. 

  

Enligt IU1 är fenomenet stort och utbrett och hen anser att det finns svårigheter med att ange 

på rak arm vad HRV är för något. Hen uttrycker: 

Det är ju jättesvårt // nu har jag inte nån forskningsbaserad definition av det men för mig 

handlar det ju om att man lever i en klankultur oavsett land eller kultur du kommer ifrån där 

du blir styrd av en kontext. 

En annan intervjuperson från utredningsenheten IU3 är av samma uppfattning som tidigare 

nämnda intervjuperson men fortsätter att förklara att de konsekvenser man får av HRV 

påverkar inte bara en själv utan även sin familj och släkt och det system man lever i vilket gör 
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att man behöver förhålla sig till de regler och normer som finns inom systemet. Forskning 

(Dogan, 2014) visar att begreppet heder har en kollektiv aspekt och är utformad utifrån 

föreställningen att en mans heder är beroende av kvinnliga familjemedlemmars beteende.  

Dessutom menar Dogan (2014) att i samhällen som präglas av hederskultur har begreppet 

heder en stor betydelse och en gemensam tro på att heder är det mest fundamentala i 

människans liv. Vidare menar han att den enskilde existerar enbart genom tillhörigheten till 

sitt samhälle vilket gör det svårt att dra sig ur. I de samhällen där HRV förekommer anses 

HRV inte vara ett brott utan bör istället lösas inom familjen enligt de kulturella normerna 

(Dogan, 2014). Genusforskaren Mojab (2002) menar att det handlar om kvinnans 

underkastelse för kollektivet i syfte att upprätthålla familjens och släktens heder. 

Vad gäller orsaker och faktorer som ligger bakom HRV lyfter en av intervjupersonerna från 

utredningsenheten IU2 fram att det är kulturbetingat och att man måste förstå kulturen i 

systemet. Hen menar på att det är normer inom en kultur som har utvecklats i det enskilda 

systemet och dessa normer förklarar vad som är acceptabelt att göra för den enskilde och vad 

som inte är acceptabelt. IU2 menar att man som ”etnisk svensk” i det ”svenska” samhället, 

som dessutom anses vara ”ganska fritt”, också är begränsad i samhällets normer och kultur. 

Socialantropologen Wikan (2004) beskriver hederskulturen utifrån att majoriteten av 

utövarna som utsätter kvinnor för våld i hederns namn sammankopplar sina gärningar till 

sin kultur och menar att utövarna har upplevelsen av att de är offer till kulturen. Däremot är 

genusforskaren Mojab (2002) av uppfattningen att det är av vikt att inte definiera HRV 

utifrån en utvald religion eller kultur men att det är viktigt att inte frånse kulturens innebörd 

för en djupare förståelse för HRV. 

 IU2 menar vidare att det är enklare för en enskild att stå utanför systemet inom den 

”svenska kulturen” eftersom det inte finns ett starkt band inom familjen och släkten jämfört 

med om man har en utländsk bakgrund. Hen menar att det inom svenska kulturen inte skulle 

påverka en stor grupp människor till skillnad från andra icke-svenska kulturer där 

intervjupersonen menar att ”i andra kulturer så kanske liksom det här får så många ringar på 

vattnet så att det påverkar kanske hundra personer”. 

Detta tankesätt ger, likt vad Kamali (2004) och Darvishpour (2015) beskriver, större 

utrymme för ett ”Vi-och-Dem” tänk i samhället vilket kan leda till att man utesluter tanken 

om att HRV kan förekomma bland etniska svenskar också. Detta medför enligt Kamali 

(2004) till en ökad segregation i samhället. Schlytter och Linell (2008) menar att det i dagens 

moderna samhälle är fokus på individens autonomi och personliga integritet och man har, 

genom lagstiftning, möjlighet att kontrollera sina egna gärningar och stå för sina 

konsekvenser. Enligt Darvishpour och Lahdenperä (2014) använder man inte begreppet 

”heder” eller “skam” i dagens moderna samhälle utan det handlar istället om den enskildes 

stolthet och strävan efter ett gott rykte och respekt, både i samhället men även i privatlivet. 

Författarna (2014) menar vidare att sociala relationer är avgörande för människans 

överlevnad varpå skam signalerar att människors sociala band är i fara. Dessutom har skam 

att göra med uppfattningen att inte vara tillräckligt bra och tanken att inte vara värd andras 

kärlek. Det som författarna vill belysa är bland annat att skam inte har försvunnit även fast 

begreppet förändrats över tid, istället har ämnet blivit tabubelagt och det har återkommit i 

nya former som kan relateras till skam (Darvishpour & Lahdenperä, 2o14).  
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En annan intervjuperson från mottagningsenheten beskriver orsakerna och faktorerna till 

HRV utifrån att det handlar om tradition, kultur samt religion. Hen menar att det är en 

tradition och att det förekommer främst bland individer som ursprungligen kommer ifrån 

länder med mycket fattigdom och brist på utbildning. Hen menar att i samhällen där HRV 

förekommer är man långt efter när det gäller jämställdhet. IM2 säger: 

Jag tänker inte att det är kulturen eller religionens fel för det blir ju alltid tolkningar i olika 

länder och i olika samhällen och av religion och kultur //  jag tänker att det handlar om 

struktur i samhället då flickan har en helt annan ställning i vissa samhällen. 

Förutom att ovanstående citat definierar HRV utifrån ett kulturellt perspektiv och 

intervjupersonen nyanserar ett Vi-och-Dem tänkande, kan man analysera citatet utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Vad som framkommer av intervjupersonen är att 

samhällsstrukturen skiljer sig åt där kvinnan har en annan ställning i samhället till skillnad 

från mannen. Darvishpour (2015) menar att könsordningar kan ha en betydelse inom det 

intersektionella perspektivet där framför allt kvinnor förtrycks och kontrolleras i sin 

sexualitet. För att få en nyanserad förståelse för våldsutsattheten kan man analysera 

hedersrelaterat våld utifrån det intersektionella perspektivet och lyfta de strukturer av 

maktutövning som kan bygga på och upprätthålla ojämlikheter i samhället (Mattson, 2o10; 

De los Reyes & Mulinari, 2005). En intersektionell analys kan med andra ord användas i syfte 

att synliggöra den särskilt utsatta position som flickan är i då hon möter socialsekreterare på 

grund av våldsutsatthet.  

Vid frågan om vem/vilka som utövar och är offer för HRV svarar samtliga intervjupersoner 

att det oftast är ett helt system och inte en person som utför våld i hederns namn. IM2 lyfter 

att skillnaden vad gäller föreställningar om svenska familjer är att det inom den “svenska” 

familjen är det enbart mamman eller pappan som är sträng mot sin dotter eller son och har 

därmed stränga regler, medan det inom fall kopplade till HRV är ett helt system som 

kontrollerar flickan och där dras skammen över hela familjen och släkten, därav är de som 

utövar HRV oftast exempelvis flickans far, farbror, morbror eller kusin. 

Ytterligare en intervjuperson (IU1) beskriver att de flickor som hen träffat och som utsätts för 

våld i hederns namn kan vara både killar och tjejer. Dock upplever IU1 att majoriteten av de 

som utsätts för HRV är flickor men menar att man vet att det finns ett stort mörkertal vad 

gäller yngre killar som utsätts för HRV som möjligtvis inte blir lika synliga eller söker hjälp 

på samma sätt som flickorna. Forskning (Björktomta, 2007) är inne på samma spår och 

menar att mörkertalet för individer som utsätts för våld i hederns namn är mycket stort i och 

med den medförda livsfaran för offret om denne ger sig tillkänna. Vad gäller utövare menar 

IU1 att det oftast är någon som anser sig ha en högre position i gruppen och det kan vara en 

förälder eller en farbror eller någon som står offret väldigt nära. Detta går att koppla till vad 

Darvishpour (2004) menar det vill säga att förespråkare för det intersektionella perspektivet 

menar att det handlar om maktspel till skillnad från frågan om kultur och uppfostran. IU1 

menar även att det förekommer både fysiskt och psykiskt våld och att hen kan uppleva att 

männens våld syns mer men att det oftast finns mycket påtryckningar och psykiskt våld även 

från kvinnor. 
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5.2 Insatser för den utsatta flickan 

5.2.1 Hantering av ärendet 

Björktomta (2007) beskriver att flickor som blivit utsatta för HRV oftast kommer i kontakt 

med personal inom kommun- och landsting genom att man kontaktar socialtjänsten när 

läget är akut eller då man upprättar en anmälan om omsorgsbrist för ett utsatt syskon. Detta 

bekräftar samtliga intervjupersoner. Alla intervjupersoner ger samma bild vad gäller hur 

ärenden som klassas som HRV inkommer till socialtjänsten. Enligt samtliga intervjupersoner 

är det oftast flickan själv som kontaktar socialjouren eller mottagningsenheten beroende på 

tid på dygnet. Enligt IM2 kan ärenden även bli aktuella genom att en flicka hört av sig per 

brev, det vill säga genom en skriftlig ansökan, eller genom en orosanmälan. Hen uttrycker: 

Ja // det [ärendet] kan inkomma genom att någon annan hör av sig åt någon // det kan ju 

vara till exempel då en kollega på en annan enhet till exempel försörjningsstöd, som har nån 

som kommer hit och det kommer mer som en orosanmälan kan man säga det vill säga någon 

som mött någon på skolan eller i sitt jobb på något sätt och hör av sig till oss så antingen 

personer eller nån åt en person som hör av sig själv eller det kommer in som en orosanmälan. 

Samtliga intervjupersoner är ense om hur ärenden som klassas som HRV hanteras då de 

inkommer till socialförvaltningen. Vid misstanke om att en flicka är utsatt för våld i hederns 

namn görs det, enligt intervjupersonerna, en skyddsbedömning där socialsekreteraren 

bedömer huruvida det finns behov av omedelbart skydd av flickan eller inte. I de fall det 

anses finnas behov, vilket intervjupersonerna menar på sker väldigt ofta, väljer man att 

placera flickan på skyddat boende för att sedan fortsätta utredningen därifrån. IU1 förklarar 

att när ärenden kopplade till HRV inkommer till socialtjänsten ser socialarbetarna dem som 

akuta och då klassas de som röda ärenden vilka är alla ärenden som innefattar våld och där 

det krävs ett direkt skydd. Hen menar på att det inte är samma process som i vanliga fall när 

ärenden inkommer till socialtjänsten, det vill säga att man gör en förhandsbedömning på 

mottagningsenheten och väntar sedan på att det ska skickas vidare till utredningsenheten, 

utan istället anländer det till utredningsenheten omedelbart. 

I de fall som flickan inte bedöms vara i behov av en omedelbar placering på skyddat boende 

är alla intervjupersoner ense om att man istället kan ta bedömningen att vänta med att göra 

en planering för hur mötet ska ske. Ibland brukar det enligt IU1 framkomma att flickan inte 

är i behov av ett omedelbart skydd. I dessa fall kan man enligt IU1 jobba på andra sätt i syfte 

att trygga flickans säkerhet. IU1 beskriver att i vissa fall kan man inte göra det. Hen 

fortsätter: 

I en del fall så kan vi inte göra det utan då följer ju en ganska lång process för att det är ju inte 

bara att leva skyddad utan då behöver man ha många samtal med flickan och vad det innebär 

att leva skyddad utan då behöver man ha många samtal med flickan och vad det innebär och 

mycket stöd i mående; man behöver ju byta namn, byta hela sin identitet, hitta på en ny 

livshistoria och det kräver ganska mycket. 

Vidare förklarar IU1 att det oftast tar upptill två tillfällen innan man brukar få till en lyckad 

skyddsplanering för flickan. Hen beskriver: 
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Vi vet ju att många flickor också tycker att det blir för tungt och det blir också en saknad efter 

sin familj och syskon som till slut gör att man ringer det där telefonsamtalet eller att föräldrar 

lovar att det ska bli bättre och sen kommer man tillbaka till familjen och sen är det bra ett tag 

och sen tappas kontrollen upp igen och då söker man [till socialtjänsten] igen och då är det 

oftast vid andra tillfället som man brukar få till en lyckad skyddsplanering. 

IU2 förklarar att många flickor som söker sig till socialtjänsten saknar förståelse för att veta 

vad det innebär att bli skyddsplacerade i och med att de, i det stadiet, är trötta och står inte ut 

längre. Istället tänker de, menar IU2, att allting kommer att bli bra då de skyddsplaceras 

vilket enligt hen inte alltid händer. Hen förklarar: 

Det blir inte alltid bra av att bli skyddsplacerad .. man bryter alla kontakter, alla som man 
faktiskt har tyckt om och inte bara de som man inte tyckt om försvinner ur ens liv och då blir 
de helt plötsligt väldigt ensamma och det är väldigt tufft för flickan. 

5.2.2 Insatsen 

När det gäller vilka insatser som finns att erbjuda för flickan som är utsatt för våld i hederns 

namn är alla intervjupersoner enade om att det finns olika former av stöd. IM1 uppger att det 

finns specifika boenden som erbjuder skydd, så kallade skyddsboenden, som är till för 

ärenden som innefattar hedersproblematik. 

IM2 uppger att det finns en annan form av stöd som går ut på att samtala, bearbeta och 

motivera den enskilde. Resterande intervjupersoner från utredningsenheten förklarar att de 

har sin resursenhet som kan jobba med hela familjen. De menar på att de också kan jobba 

med föräldrarna samtidigt som flickan är placerad på ett skyddat boende. 

Forskning (Wikström & Ghazinour, 2010) beskriver erfarenheter av skyddat boende till 

kvinnor som är utsatta för HRV. Enligt författarna är skyddat boende ett bra alternativ 

kortsiktigt då skyddet eller insatsen blir ambivalent långsiktigt. Intervjupersonerna uppger 

även att skyddat boende är ett bra alternativ och att de skyddsmöjligheter som finns för 

flickor som utsätts för HRV är goda. IU3 säger: 

  
Jag skulle säga att de är ganska goda … det är ju // det finns en hel del skyddsboenden 
som är bra och som vet vad de jobbar med, och som kan erbjuda ett gott stöd också till 
flickorna under tiden de är placerade, bra erfarenheter. 

 
IU2 betonar att en förändring skulle kunna vara att det finns fler boenden med kunskapen 

om HRV och förtryck eftersom det kan underlätta för flickan som kommer. Hen menar på att 

det kan finnas personal som förstår en, eftersom att många flickor kan uppleva att de hamnar 

på boenden där det inte finns personer som kan förstå den problematik som de kommer 

ifrån. Detta kan bekräftas genom tidigare forskning (Olsson och Bergman, 2018) som uppger 

att det oftast finns osäkerhet med att finna ett familjehem som är lämpligt för flickan som 

utsätts för våld i hederns namn eftersom socialarbetarna inte har tillräckligt med 

erfarenheter inom ämnet.  IU2 menar vidare på att det kan bli enklare om det finns en 

gemenskap; att socialarbetarna har varit med om samma sak och har förståelse för vad 

flickan utsatts för och kan därmed hjälpas åt. Hen menar att vissa boenden har 

socialarbetarna kunskap kring HRV till skillnad från andra boenden som saknar det. 
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IM1 förklarar vidare att de inte har ett svar på hur ofta kvinnor som utsätts för våld i hederns 

namn placeras i skyddat boende. En av intervjupersonerna säger: 

Oj, det jag inte // väldigt ofta placeras unga kvinnor i skyddat boende utifrån våld i nära 
relationer men jag vet inte hur ofta det handlar om HRV // det är klart att vi det inte 
har kommit fram direkt att det är hedersrelaterat, utan att man upptäckt det senare i 
utredningen men att vi vet direkt, alltså jag har ingen aning men säg kanske en månad 
då eller nångting men nu gissar jag bara // däremot har vi jättemånga minst en i veckan 
om inte mer där vi placerar utifrån våld i nära relationer. 

Forskning (Olsson & Bergman, 2018) visar att socialarbetare har mer kunskap vad gäller 

ärenden kopplade till våld i nära relationer med utgångspunkt på familjeproblematik bland 

individer med svensk härkomst, i jämförelse med ärenden kopplade till våld i hederns namn. 

Detta på grund av att ärenden kopplade till våld i nära relationer är vanligare förekommande 

än ärenden kopplade till hedersvåld. 

Till skillnad från socialsekreterarna på IM1 svarade intervjupersonerna från 

utredningsenheten att placering av utsatta flickor i skyddat boende sker ganska ofta då de 

menar att orsaken till detta är att man vill ”ta det säkra före det osäkra” det vill säga att man 

placerar hellre flickan än att riskera att någonting ska hända. De betonar dock att de agerar 

utefter den första skyddsbedömningen som gjorts i varje enskilt ärende. 

Wikström och Ghazinour (2010) skriver i sin artikel att skyddat boende har sina fördelar då 

de bidrar till självständighet och skiljer offret från förövaren. Däremot är svaren vad gäller de 

riskfaktorer som finns för kvinnor som lever i ett skyddat boende enligt intervjupersonerna 

på båda enheterna snarlika. Enligt intervjupersonerna från mottagningsenheten är de 

riskfaktorer som finns att man blir avskärmad och isolerad från omgivningen. De menar att 

det finns svårigheter bland flickor att bryta och ta avstånd från familjemedlemmar och 

släktingar, vilket kan leda till trauma och sorg vilket oftast gör, enligt IU2, att vissa flickor 

väljer att återvända hem. En annan intervjuperson från mottagningsenheten RM1 påpekar 

att det inte är ett ”normalt” liv man lever när man är placerad på skyddsboende då det är 

påfrestande och väldigt jobbigt. De resterande intervjupersoner från utredningsenheten var 

enade om att det sker en kris hos flickan när hen lever i ett skyddat boende. IU3 säger 

följande: 

Ja det finns ju många risker, alltså dels den psykiska ohälsan ökar ju i och med allting 
det innebär att leva i ett skyddat boende. 

IU1 belyste vikten av att ha professionell personal på plats som kan hjälpa flickan under sin 

svåra period. En annan intervjuperson (IU2) var tydlig med att förklara att flickan befinner 

sig i ett stadie i sitt liv där hen är i behov av sina nära och kära. Att bli avskärmad från 

omvärlden och sina nära och kära är enligt intervjupersonen bland det värsta som kan hända 

i ens liv vilket även kan medföra till, likt vad den tidigare intervjupersonen uttryckt, psykisk 

ohälsa. 
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5.2.3 Skillnad i hanteringen av hedersproblematik och andra ärenden 

Vid frågan om det finns en skillnad i hanteringen mellan ärenden kopplade till 

hedersproblematik och andra ärenden svarade samtliga intervjupersoner att skyddsaspekten 

är något som man behöver tänka mycket på. IM2 var av samma uppfattning men hen 

förklarar att ibland måste man tänka till och göra en annan planering och fundera på hur 

skyddet ska läggas, vilka personer får veta och om det finns risk att informera 

vårdnadshavarna. Hen svarar: 

Både ja och nej, för på ett sätt ska vi ju göra samma sak,  // Det krävs ibland en annan 

planering // För vi måste ju alltid informera vårdnadshavarna men vi har en tidsfrist i 

ärenden och då vi gör en förhandsbedömning kan man säga att vi ändå kan göra det på ett så 

bra sätt som möjligt och ge ett skydd innan vi informerar, även om vi inleder [en utredning] så 

får vi också avvakta med att informera vårdnadshavare om det finns allvarlig risk att personen 

får lida men…  den här tiden som vi bedömer ett skydd för flickan för det kan hända att flickan 

behöver iväg direkt till någon form av skyddat boende och då informerar vi vårdnadshavarna. 

Enligt intervjupersonerna finns det både för- och nackdelar med ärendehanteringen. 

Fördelarna med ärendehanteringen är att man har upparbetade kontakter med många 

skyddsboenden vilket leder till att de snabbt kan tillgodose ett skydd för flickan. Nackdelarna 

är enligt majoriteten av intervjupersonerna att socialarbetarna inte har tillräcklig kunskap i 

hantering av ärenden vilket bekräftas av forskningen (Olsson & Björktomta, 2018). IU1 säger 

följande: 

                      
Nackdelen är att vi inte har tillräcklig kunskap, det finns inte utspritt i arbetsgruppen och det 
är en stor nackdel vilket gör att de här ärendena ofta läggs på de handläggare som har gjort det 
här tidigare och då sprider man inte kunskapen vidare, så jag tror att vi behöver vidareutbilda 
oss. Vi behöver i överlag i kommunen, inte bara hos oss utan på andra enheter inom 
socialtjänsten; försörjningsstöd och allting där det kan förekomma. 

  
 

Enligt IU2 är det en fördel med ärendehanteringen om man, i de fall det inte handlar om 

akuta ärenden, försöker motivera flickan till att göra en långsiktig förändring, inte bara agera 

akut utan då flickan har möjlighet att återvända hemåt och återkomma för ett möte där man 

går igenom hur man gör det bäst för den enskilde. Dock poängterade en annan 

intervjuperson från samma enhet IU3 att man i sådana omständigheter inte vet huruvida 

flickan blir ännu mer förtryckt då denne återvänder hem. Därmed anser intervjupersonen att 

det kan vara en nackdel att man väntar med att klassificera ärendet som ”akut”. 

 IM2 var av uppfattningen att hen inte vet om det finns några för- och nackdelar med 

ärendehanteringen utan hen tänker att ärendehanteringarna är svåra och att det är av vikt att 

socialarbetare sätter sig ner tillsammans och pratar, funderar och diskuterar tillsammans. 

Enligt hen, samt alla andra intervjupersoner är det ett bra klimat inom enheten där man har 

möjlighet att diskutera hur man jobbar, och man har dessutom möjlighet att yttra sig om de 

brister som de anser föreligga inom verksamheten, detta motsäger alltså det forskning visar. 

Welander, Astvik och Hallgren (2017) och Olsson och Bergman (2018) skriver i sina studier 

att det saknas utrymme för öppenhet och kritik gentemot de brister som finns inom 

verksamheten. 
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IM2 förklarar vidare att de tillfällen som man har möjlighet att dra ärenden är exempelvis på 

teamtiden som man har en gång i veckan, men även på handledningstillfällen. IM1 beskriver 

att de har ett gott klimat inom verksamheten och en transparens mellan socialarbetare och 

ledningen. 

5.2.4 Handlingsplan och metoder 

Något som skiljde sig åt bland alla intervjupersoner var att samtliga intervjupersoner gav 

olika svar vad gäller verksamhetens handlingsplan. Vid frågan om socialsekreterare har 

någon handlingsplan inom verksamheten svarade IU1 följande: 

  
Handlingsplan… Alltså // jag vet inte, det kan jag faktiskt inte svara på för det vet jag 
faktiskt inte, vilket också belyser bristen. 

  
IM1 uppgav att det inom verksamheten finns en handlingsplan som rör HRV. Vid frågan om 

hur handlingsplanen ser ut vid misstanke av HRV uttryckte intervjupersonen att hen inte kan 

handlingsplanen i detalj men att det, likt vad hen berättat, handlar om akutärenden samt 

skyddsbedömningen men även hur socialsekreterare bör jobba och det faktum att 

socialsekreterare ibland behöver konsultera med andra eller ta hjälp av andras expertis när 

de arbetar. Vad gäller vilka styrkor och brister det finns i handlingsplanen svarar IM1: 

  
I handlingsplanen, det vet jag inte faktiskt, // jag tänker alltid att jag inte behöver titta i 
handlingsplanen vilket jag inte gör varje gång eftersom jag tänker att jag är ganska trygg 
i mitt jobb och har jobbat länge så det finns ju i mig på nåt sätt //det finns säkert saker i 
den som jag kanske tänker att jag hoppar över men då gör jag ju det utifrån att jag vet 
att jag kan hoppa över //men det är väl bra att fräscha upp ibland så ibland är den ju 
bra tänker man. 

  
Vid frågan huruvida det används någon metod inom verksamheten som visat resultat kring 

hedersproblematiken i samhället uppgav IM2 att det inte finns en särskild metod som de 

utgår ifrån utan hen hänvisar till handlingsplanen som finns tillgänglig och som beskriver 

hur man jobbar och går tillväga i olika ärenden. Likt forskning inom ämnet (Olsson & 

Bergman, 2018) beskrivs att man inom ärenden kopplade till HRV använder 

riskbedömningar för att göra en bedömning av huruvida en flicka som är utsatt för våld i 

hederns namn riskerar att utsättas för ännu mer våld. IM2 uppger även att 

riskbedömningsinstrumentet som används inom enheten kallas för Patriark och används för 

att bedöma risker i ett ärende. 

IM1 påpekar att man inte använder riskbedömningsinstrumentet ofta på 

mottagningsenheten. Hen menar att man har en användning av instrumentet på 

utredningsenheten där man jobbar mycket länge och gör utredningarna. Enligt IM1 går 

socialsekreterarna inte in på ”djupet” i ärendena utan de gör enbart den första fasen, innan 

ärendet skickas sedan vidare till utredningsenheten. Enligt forskning (Semmer, Jacobshagen, 

Meier, Elfring, Beehr, Kälin & Tschan, 2015) kan detta medföra till att arbetssättet som 

tillämpas inom verksamheten inte upplevs vara legitimt eller nödvändigt, vilket i sin tur kan 

orsaka låg självkänsla, rollkonflikter, utbrändhet hos den anställda men även ett riktat 

missnöje mot organisationen. 
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IU1 svarade, likt båda intervjupersoner från mottagningsenheten, att de utredningsmetoder 

som används för att bedöma allvaret i ärenden och huruvida det finns behov av skydd är 

”Sara” och ”Patriark” som de nyligen blivit utbildade i. I kontrast till detta visar tidigare 

forskning utifrån intervjuer som gjordes med socialsekreterare att dessa upplever att de inte 

är rutinerade nog för användning av ett riskbedömningsinstrument vilket är en av orsakerna 

till varför man valt att inte tillämpa dem i arbetet och påvisa arbetsplatser anlitade man 

konsulter till stöd vid användning av dem (Olsson & Bergman, 2018). IU3 förklarar vad 

tanken med materialet Patriark är: 

  
Ja, tanken är att vi ska få in det här i ryggraden, det här ska ju sitta men det tar ju tid 
innan det sitter // Men det är bra, Patriark, men det tar tid. 

5.2.5 Samverkan 

Samverkan med andra involverade myndigheter är av vikt för att ärenden som har en 

koppling till HRV ska hanteras på bästa möjliga sätt. Båda intervjupersonerna från 

mottagningsenheten var av olika uppfattningar vad gäller samverkan mellan olika 

myndigheter. IM1 betonar att samverkan sker med olika myndigheter beroende på vart man 

arbetar. Hen säger: 

Det skiljer sig i och med att på en utredningsenhet när man utreder där kan det se 
annorlunda ut med samverkan men här i det första skedet har vi inte så jättemycket 
kontakter utan vi har ytterst lite kontakt med andra aktörer. 

IM2 uttrycker att samverkan sker med barnahus däribland polis, åklagare och socialtjänst är 

inblandade. Hen beskrev att samverkan sker även med utredningsenheten. IU1 var dock av 

en annan uppfattning. Enligt dem sker samverkan med olika myndighetskontakter vilka är 

försörjningsstöd och skattemyndigheten. IU3 säger att även polisen är involverad om man 

väljer att göra en polisanmälan. IU3 uttrycker att i de fallen som flickan går till polisen och 

meddelar att hen är utsatt så blir hen skickad till socialtjänsten ”och sedan gör inte polisen 

inte mycket mer” menar IU3. Hen säger: 

Tyvärr är det inte jättemånga flickor som vill göra en polisanmälan alltså när det gäller 
HRV om jag tänker själv på de fall jag har haft så är det inte många som kontaktar 
polisen utan det är mer oss. 

IU2 är av uppfattningen att samverkan med skolan är god och de kommer oftast i kontakt 

med dem. Dock kan samverkan med polisen oftast krocka med polisens sätt att arbeta. Hen 

säger: 

... Ja jag tänker att vi ändå kan bli frustrerade att vi kanske inte alltid tycker lika på 
olika ställen och vi gör olika bedömningar – att vi på så sätt blir lite irriterade och 
frustrerade på varandra men i överlag så tycker jag att vi har bra samverkan // Vi har ju 
alltid olika syn det är väl det som gör att det krockar // skolan kanske får en bild utifrån 
liksom vad en flicka berättar där och vi kanske gör en annan bedömning här. 

Vid frågan hur socialtjänsten följer upp ärenden som är kopplade till HRV svarade båda 

intervjupersonerna från mottagningsenheten att de inte följer upp ärenden utan då de har 

inlett och bedömt ett ärende släpps det vidare till utredningsenheten. Däremot svarade 
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samtliga tre intervjupersoner från utredningsenheten lika vad gäller uppföljning av ärenden. 

IU1 svarade: 

... Det gör vi egentligen som i vanliga ärenden, vi åker och hälsar på flickan, vi har 
regelbundna samtal, samtal med personal, kontakt med polisen om det behövs och 
ständig information om vad som händer. 

IU2 var av samma uppfattning och betonade vikten av att ha fortsatta samtal med flickans 

familj och IU3 var tydlig med att informera att det är viktigt att socialsekreteraren har en 

ständig information om vad som händer i flickans liv eftersom man ska vara extra 

uppmärksam på den psykiska ohälsan och bedöma huruvida det finns behov av att sätta in 

andra insatser i syfte att kunna stödja flickan. 

Vid arbete med ärenden som innefattar HRV är arbetssituationen utan stress och psykisk 

påfrestning av vikt för socialsekreterarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Forskning (Olsson 

och Bergman, 2018) lyfter att stress och psykisk påfrestning är en anledning till att 

socialarbetare inte vill fortsätta arbeta inom verksamheten. Dessutom har välbefinnandet 

minskat bland socialarbetarna, sjukskrivningarna ökat samt arbetssituationen har, enligt 

studien, försämrats. 

Samtliga intervjupersoner är enade om att stress är vanligt förekommande under sin 

arbetsdag. Det handlar enligt intervjupersonerna främst om akuta ärenden som uppstår och 

som kan medföra till att man planerar om sina dagar. IM1 uttrycker: 

Ja … alltså stress har ju väldigt mycket i arbetet och det är ju då mycket av de här akuta 
ärenden som uppstår om det exempelvis … kommit någonting akut måste vi lägga om 
våran dag lite grann och planera hur vi ska göra det här. 

IM2 var av samma uppfattning och förklarade vidare att psykisk påfrestning är även vanligt 

förekommande då det är sammankopplat med stress. 

Intervjupersonerna från utredningsenheten svarade att stress och psykisk påfrestning är 

generellt för alla socialarbetare. IU1 uttryckte att hjärnan utsätts väldigt mycket för extrem 

och en stor mängd press och snabba svängningar mellan att vara i någon slags trygghetszon 

och att vara i hotsystemet. IU2 uttryckte, likt intervjupersonerna på mottagningsenheten, att 

det blir stressigt när akuta ärenden inkommer till enheten då man ska ringa runt och 

inhämta information från olika parter samt dokumentera en hel del. Dessutom ska man 

enligt intervjupersonen planera hur man ska lägga upp det på bästa sätt vilket gör att de 

redan inplanerade möten under dagen blir avbokade eller inställda. 

IU3 menar vidare på att det är en känslomässig påfrestning och att man känner att man 

egentligen vill ha mer tid och resurser och förklarar: 

Man vill ju alltid ha mer tid och resurser // men det nånstans nånting som man får lära 
sig att hantera för om jag visar utåt att jag är stressad eller inte mår bra… jag menar.. 
jag kan ju inte sitta och börja gråta under ett möte utan jag behöver vara stark för att 
kunna göra korrekta bedömningar och kunna vara ett stöd. 

Dessutom är alla intervjupersoner enade om att det är vanligt förekommande att de blir 

utsatta för hot om våld på sin arbetsplats vilket bekräftas av forskning (Olsson och Bergman, 

2018) som visar att ett ytterligare ett skäl till anmälning av arbetsskador till 
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Arbetsmiljöverket att socialarbetare blir utsatta för hot om våld i arbetet. Båda 

intervjupersonerna från Mottagningen samt två intervjupersoner från utredningsenheten är 

enade om att det är vanligt förekommande och att de inte har exakta siffran i huvudet men 

att det sker minst tre till fem gånger om året. Den femte intervjupersonen (IU3) uttryckte 

följande: 

Jag skulle inte säga att det är vanligt men sen beror det på hur man definierar hoten, de 
flesta är ju inte reella utan det är ju när någon är i affekt och ja vad kan det hända, 8 
gånger om året kanske.                

Ovanstående citat kan, i relation till vad de resterande intervjupersonerna svarat, tolkas som 

att hot om våld faktiskt sker ofta inom de olika enheterna. 

Dessutom beskriver samma intervjuperson att hoten oftast kommer ifrån den utsattas familj. 

Hen förklarar vidare: 

[…] Men sen tror jag att steget från att säga i affekt att man är förbannad och att nu 
måste du fixa det här eller ta hem henne, till att det faktiskt skulle göra någonting det är 
ju en bedömning vi gör men det är klart att det är en hel familj som hamnar i kris och 
ehh då får man räkna med ganska mycket känslosvängningar där också. 

 

5.3 Utmaningar i HRV-ärenden 

Intervjupersonerna är enade om att arbetet med fenomenet HRV är stort och komplext. IM1 

beskriver att en utmaning är okunskapen om vad som kommer att hända med flickan. Hen 

säger: 

Ja men det är ju så svårt //men just det här om man har en kvinna som säger att // ja 
men jag tror att jag kan gå hem // alltså man vet ju inte, vad vet hon? Alltså så vi tänker 
om kvinnor som kanske blir bortgifta eller som kanske ehh blir förda utomlands, oftast 
vet de inte om det // det är oftast svårt för flickan att komma till oss och kunna säga hur 
stor risken är om hon återvänder hem. 

En annan intervjuperson från samma enhet (IM2) uttrycker: 

Jaa, det finns utmaningar //och jag tänker att det har lite med att göra att det är så 
otroligt stort det här problemet så hur vi i samhället i stort ska kunna hantera det här 
och jag tänker att det är en jätteutmaning för inte bara oss handläggare utan det är en 
större strukturell utmaning tänker jag. 

I linje med detta skriver Schlytter och Linell (2008) i sin studie att flertal socialarbetare 

upplever att det råder kompetensbrist inom ämnet och att en av utmaningarna inom arbetet 

är att ge stöd och skydd till den utsatte.  Detta bekräftas av intervjupersonerna från 

utredningsenheten som betonar att det råder okunskap bland socialsekreterarna inom 

verksamheten. IU2 beskriver: 

Okunskap är den största utmaningen vi har, och också okunskap utåt tänker jag, vet 
dom här flickorna vet de ska vända sig? När är det okej att vända sig? 
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Hen fortsätter att förklara att det är av vikt att börja från grunden och bygga någon slags 

trygghet. Hen fortsätter: 

[…] Vi måste oftast förklara att det här är okej, vi har sekretess och vi kan, här får du 
prata, men jag tänker att kommunen måste ta ett större helhetsgrepp kring de här 
frågorna för att både nå ut till allmänheten och för att vi ska vara trygga och kompetenta 
i våra möten med flickorna. 

Ytterligare en intervjuperson (IU1) beskriver att en utmaning inom arbetet är att man 

regelbundet måste göra avvägningar huruvida det rör sig om HRV eller inte. Frågor man ska 

ställa sig menar intervjupersonen är: Är det fråga om HRV, uppfostran, kultur, religion som 

ligger bakom beteendet? Olsson och Bergman (2018) skriver i sin studie där de genomförde 

en intervju med tre socialsekreterare och som uppgav hur de kämpar med frågor om hur man 

definierar våld i hederns namn. Vidare menar Olsson och Bergman (2018) att socialarbetare 

använder sig av sina egna erfarenheter och går efter sin magkänsla i de flesta bedömningar av 

ärenden. Detta bekräftas även av IU2 som beskriver: 

…man kan göra bedömningar kring hur allvarligt det här är, hur stor risk som finns 

att den här kvinnan blir utsatt… men att hon…, och det är inte så att man ska poäng-

ge utan man får en överblick utifrån vad man själv har hört av den här kvinnan och så 

får man själv göra en bedömning, alltså utifrån sina egna erfarenheter.  

En tredje intervjuperson (IU3) är av uppfattningen att det i ärendehanteringen råder 

osäkerhet då det finns svårigheter med att ”sätta fingret på” hedersförtryck. Hen menar att 

det oftast är enklare att omhänderta ett barn om det handlar om exempelvis missbrukande 

föräldrar. Då har man, enligt hen, det ”svart på vitt”; att barnet måste skyddas omedelbart på 

grund av föräldrarnas beteende. När det däremot handlar om HRV blir det svårare att 

bedöma ärendet då exempelvis flickan delar med sig av sina erfarenheter som kan gå emot 

föräldrarnas bild av situationen. Forskning (Olsson och Bergman, 2018) visar att 

socialarbetare utgår ifrån berättelser om erfarenheter som flickan delar med sig av om den är 

detaljrik så upplevdes berättelsen vara trovärdig. Som tidigare nämnt är intervjupersonerna 

tydliga med att uttrycka att vissa socialsekreterare inte arbetar utifrån någon särskild 

handlingsplan eller en färdigställd metod vilket kan tänkas vara en av orsakerna till 

osäkerheten vad gäller ärendehanteringen. En lösning till detta kan möjligtvis vara att undgå 

de subjektiva tolkningarna som skapas av socialsekreterarna utifrån huruvida flickans 

historia upplevs vara detaljrik eller inte för bedömningen om den anses vara trovärdig, och 

utgå istället ifrån en specifik metod eller handlingsplan som är generell för alla 

socialsekreterare och som ger en likvärdig bedömning för alla hedersutsatta flickor. 

 

5.3.1 Förbyggande 

Vid frågan huruvida man, inom verksamheten, arbetar för att förebygga HRV svarade 

samtliga intervjupersoner från båda enheterna att man inte gör det. IM2 säger: 

Alltså // det kan jag inte säga specifikt att man gör här eeh //socialtjänsten arbetar 
förebyggande på olika sätt men kanske främst med skolproblem och skolfrånvaro och 
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stötta föräldrar i föräldrarollen och såna saker men specifikt kring hedersrelaterat neej 
inte vad jag vet i den här verksamheten. 

IU3 var av samma uppfattning avseende arbetet med att förebygga HRV. En intervjuperson 

uttryckte ”Vi jobbar inte förebyggande, alltså det är inget arbete som vi har just nu.” 

Något ytterligare som framkommit av intervjuerna med intervjupersonerna är att flertal 

socialsekreterare betonar att man inte har visioner och/eller mål i verksamheten för arbetet 

mot HRV. Intervjupersonerna från mottagningsenheten är av olika uppfattningar. En 

intervjuperson beskriver att man inte har några specifika visioner, men att målet är att 

skydda flickan och bedöma varje enskilt fall. Hen fortsätter: 

[…] men det finns ingen sån här när man tänker en så här nollvision eller nåt sån här 
som det finns kring olika saker i samhället; att det ska vara // noll olyckor i trafiken 
eller nåt sånt där, det vet jag att det inte finns inom socialförvaltningen // men ja, att 
målet är att varje enskild ska få skydd och trygghet // men det finns inget generellt 
mål sådär. 

Den andra intervjupersonen från samma enhet var av uppfattningen att man har visioner 

inom verksamheten som handlar om att man vill ha något slags nätverk där polis, skola, 

socialtjänst och barnahus kan samarbeta och lyfta ärenden kopplade till HRV. Hen menar att 

den verksamheten ska vara specialiserad på HRV vilket kommer att hjälpa att få en 

samstämmig bild över situationen och lösa problematiken. 

Intervjupersonerna från utredningsenheten svarade, likt intervjupersonerna från tidigare 

enhet, att man inte har visioner inom verksamheten. En intervjuperson säger: 

På enheten kan jag inte svara på om vi har det, sen tänker jag att vi säkert har det på 
kommunnivå – att förvaltningsledningen har såna visioner, men det är ingenting som 
är uttalat till oss medarbetare. 

Intervjupersonen anger att målen inom verksamheten inte är uttalade men att socialtjänsten 

är det yttersta nätet och att de ska finnas ”när ingenting funkar”. Hen fortsätter vidare: 

Ja men jag tänker att målet är att en flicka inte ska leva utsatt nå mer, alltså att vi ska 
kunna hjälpa till att personen ifråga mår bra, inte lever under förtryck och så //så det är 
ju alltid målet. 
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6 DISKUSSION 

Nedan följer en avslutande diskussion kring studiens syfte och frågeställningar samt de 

slutsatser som framkommit. Studiens resultat kommer att diskuteras, hur det skiljer sig från 

tidigare forskning samt om resultatet kan förstås och tolkas utifrån det intersektionella - och 

kulturella perspektivet. Syftet med studien var att få fördjupad förståelse för socialarbetares 

arbetssätt i relation till så kallat hedersrelaterat våld. Frågeställningar som vi har besvarat i 

studien var: Hur definierar socialarbetare hedersproblematik? Hur arbetar socialarbetare 

med flickor som utsätts för våld i hederns namn? Vilka utmaningar upplever socialarbetare i 

ärenden kopplade till “hedersrelaterat våld”? 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat som vi har kommit fram till utifrån syftet är att hedersproblematiken är 

levande över tid. Vårt resultat visar på att större delen av intervjupersonerna uppfattar att 

hedersbegreppet är ett kollektivt sanktionerat handlande där fler förövare är inblandade i 

problematiken och där den som utsätts för HRV är begränsad i sitt levnadssätt. Skulle en 

flicka gå emot familjens normer och värderingar kan detta beteende medföra skam där 

familjens heder förloras i släktens och omgivningens ögon. För att återhämta hedern 

använder man våld, förtryck och i värsta fall mord. Enligt intervjupersonerna kan HRV 

definieras på två olika sätt. Dels utifrån en analys av våldet som utövas som ett uttryck för att 

tillhöra en särskild utom västerländsk kultur bestående av patriarkala värderingar, dels 

utifrån det intersektionella perspektivet som handlar om att lyfta fram de strukturerna av 

maktutövningen som kan bygga på och upprätthålla ojämlikheter i samhället (Mattson, 2010; 

De los Reyes & Mulinari, 2005).  Skulle män inte utöva våld mot kvinnor i hederskontext 

utifrån det som både det intersektionella och det kulturella perspektivet presenterar hade vi, 

enligt vår mening, närmat oss ett mer jämställt samhälle. Dock finns det mycket arbete att 

göra för att det ska vara jämställt och det handlar inte enbart om männens makt eller våld 

mot kvinnor. Den patriarkala makten har lett till en könsdiskriminering gentemot kvinnor 

där kvinnorna oftast står längst ner i den hierarkiska pyramiden (Björktomta, 2005). För att 

arbeta med hedersvåldet krävs förståelse för hedersbegreppet utifrån de tidigare nämnda 

perspektiven. Resultatet påvisar vidare att det ibland är flytande gränser mellan hur de båda 

perspektiven tolkas av intervjupersonerna vilket även bekräftas av tidigare forskning. Dock 

menar kritiker att hedersbegreppet inte kan förklaras utifrån att enbart ha fokus på kulturella 

skillnader. Det intersektionella perspektivets mångdimensionella synsätt kombinerar olika 

aspekter såsom klass, kön, patriarkatet etcetera vid förklaringen av HRV (Darvishpour, 

2006). Genom att se hur olika faktorer hänger ihop kan man därmed analysera 

hedersproblematiken (NCK, 2010). Det intersektionella perspektivet skiljer sig från det 

kulturella perspektivets utgångspunkt genom att ha ett vidare perspektiv som tar hänsyn till 

flera faktorer istället för att fokusera på enbart en viss kultur. Därför blir våldet mest 

kulturellt motiverat ifall det endast är ett perspektiv som beaktas. Resultatet påvisar att 

faktorer så som kultur, religion och brist i integration är betydande för förståelsen för 

hedersproblematiken vilket även bekräftas av Eldén (2003). Däremot motsäger Sedem, 

Ferrer-Wreder (2014) detta och menar att dessa faktorer inte har betydelse på 
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hedersproblematiken. Detta innebär att det finns flera faktorer som påverkar problematikens 

uppkomst men att det ändå finns ett samband mellan hedersrelaterat våld och de faktorer 

som nämns i tidigare forskning men även det som framkommer av våra intervjupersoner. Vi 

menar att beaktandet av både det intersektionella- och kulturella perspektiven kan vara 

avgörande för problematikens tolkning och förståelse då det behövs flera perspektiv när 

komplexa ärenden som dessa hanteras istället för att fokusera på en enda påverkande faktor.  

Våra samtliga fem intervjupersoner uttryckte okunskap/kunskapsbrist gällande 

socialtjänstens i arbete med hedersproblematiken. Detta framgår även av forskaren Schlytter 

& Linell (2008) som menar att flickor utsatta för HRV inte får den hjälpen de behöver 

eftersom socialsekreterarna inom socialtjänsten upplevs ha brist på kunskap inom ämnet. 

Dock uppger intervjupersonerna att de försöker hålla sig uppdaterade kring hedersrelaterat 

våld och utbildar sig kontinuerligt för att kunna arbeta med flickor utsatta för hedersvåld på 

bästa sätt. När det gäller frågan om handlingsplaner fick vi olika svar, några av 

intervjupersonerna svarade att det oftast inte finns några särskilda handlingsplaner eller en 

färdig metod för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck utan att intervjupersonerna 

jobbar utifrån sina erfarenheter. Dessutom har de tagit fram egna dokument som de 

använder vid omhändertagandet av unga i form av checklistor, medan resterande 

intervjupersoner nämnde materialet Sara och Patriark som metoder som tillämpades i 

arbetet. 

Det finns olika insatser och stödformer att erbjuda för unga som utsatts för HRV enligt våra 

samtliga intervjupersoner. Intervjupersonerna från mottagningsenheten uppger att det finns 

specifika skyddade boenden, stödsamtal samt bearbetning och motivering för de utsatta. 

Intervjupersonerna från utredningsenheten tillägger även att utöver tidigare nämnda 

stödformer finns det en resursenhet som kan jobba med hela familjen. De menar på att de 

också kan jobba med föräldrarna samtidigt som flickan är placerad på ett skyddat boende. 

Vad gäller välbefinnandet på arbetsplatsen visar tidigare forskning (Olsson och Bergman, 

2018) att stress och psykisk påfrestning är vanligt förekommande, men även hot om våld 

vilket intervjupersonerna bekräftar. Enligt en intervjuperson från utredningsenheten (IU3) 

kommer hoten oftast från den utsattas familj. Dessutom framkommer i resultatet att 

samverkan sker med involverade myndigheter för att ärenden kopplade till HRV ska hanteras 

på bästa möjliga sätt. Enligt intervjupersonerna från mottagningsenheten sker samverkan 

mellan olika myndigheter beroende på vart man arbetar. Inom mottagningsenheten har man 

oftast samarbete med polis, åklagare och utredningsenheten. Intervjupersonerna från 

utredningsenheten uttryckte att samverkan sker med polisen men också olika myndigheter, 

bland annat försörjningsstöd och skattemyndigheten. Utöver detta framgår det i studien att 

intervjupersonerna inte arbetar för att förebygga HRV varken inom utredningsenheten eller 

mottagningsenheten.  

  

6.2 Metoddiskussion 

I studien valde vi att använda ett strategiskt urval som innebär att vi valt de socialsekreterare 

som vi anser är lämpliga för att försöka få våra frågeställningar besvarade. Till en början var 

det tänkt att vi skulle intervjua socialsekreterare som arbetar med kvinnor som utsätts för 
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hedersrelaterat våld. Detta gick inte att genomföra då enheten i en stad i Sverige tackade nej 

till att medverka i intervjuer samt att flertal socialsekreterare i städer runtom i landet var 

svåra att få tag på av olika anledningar. Till slut fick vi kontakt med fem socialsekreterare 

som arbetar med flickor åldrarna 13-18 år som utsätts för hedersrelaterat våld. Dock hade vi 

fortfarande svårigheter med att finna ännu fler socialsekreterare även fast syftet förändrades. 

Enligt Bryman (2018) avgör den teoretiska mättnaden antalet intervjupersoner som har 

möjlighet att delta i studien. Vi valde till slut att nöja oss med fem socialsekreterare eftersom 

vi tyckte att den insamlade empirin var tillräcklig för studien vad gäller området vi avsåg att 

studera.  

Valet av semistrukturerad intervju var till studiens fördel då den hjälpte oss att få svar på 

socialarbetarens upplevelser av mötet med flickor. Inom en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer undersöker man socialsekreterarens upplevelser och 

erfarenheter och ger ett utrymme till att följdfrågor ställs, till skillnad från en kvantitativ 

studie som utgår ifrån att man mäter resultat och får inte tillfälle att vidareutveckla svaren i 

den mån man önskar (Bryman, 2018). En begränsning med semistrukturerade intervjuer 

som upplevdes efter pilotintervjun var att intervjupersonen började prata om annat än det 

som efterfrågats. Detta försökte lösas genom att ställa följdfrågor och försöka få 

intervjupersonen att yttra sig om det som studien ämnar studera. Dessutom hade vi som 

strategi att en av oss antecknar och den andre håller i intervjun, och skulle antecknaren vilja 

flika in med någonting så hade denne möjlighet till det. Detta var även någonting som vi 

kommit överens om med respektive socialsekreterare eftersom vi var tydliga med att vi ville 

få svar på våra frågeställningar. 

I studien har de forskningsetiska principerna följts genom hela undersökningens gång. En 

diskussion som vi hade kontinuerligt under studiens gång var huruvida vi skulle nämna att 

socialsekreterarna jobbade på utredningsenheten och mottagningsenheten eller inte, detta 

för socialsekreterarens konfidentialitet. Vi kom vi fram till att det inte strider mot 

konfidentialitetskravet att nämna enheterna eftersom vi avser att undersöka 

socialsekreterares arbetssätt mot hedersrelaterat våld. Till en början var tanken med studien 

att enbart intervjua socialsekreterare från utredningsenheten, men i och med att det fanns en 

svårighet med att finna lämpliga intervjupersoner från den enheten valde vi att vända oss till 

mottagningsenheten också. Det resultatet som vi fick fram till slut var av intresse, och att 

nämna de olika enheterna ger en bild av de olika socialsekreterarna arbetssätt inom olika 

enheter. Dock har vi varit tydliga med att inte ange vidare beskrivning av socialsekreteraren 

vad gäller exempelvis ort, detta i syfte att försöka avidentifiera socialsekreteraren för att hen 

inte ska lida men (Bryman, 2018). 

För att få svar på våra frågeställningar användes enbart en intervjuguide till både 

socialsekreterarna inom mottagningsenheten och utredningsenheten. Under intervjuns gång 

med socialsekreterarna upptäckte vi att vissa frågor inte gick att få svar på från exempelvis 

mottagningsenheten eftersom de enbart gör första bedömningen av ett specifikt ärende, 

innan det lämnas vidare för utredning på utredningsenheten vid behov av mer långsiktigt 

stöd. Vi hade en förförståelse innan studien genomfördes, nämligen att socialsekreterarna 

från båda enheterna arbetade på samma sätt, och skrev intervjuguiden utifrån den tanken. 

De frågor som vi upplevde att socialsekreterarna från mottagningsenheten inte kunde svara 
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på var huruvida de arbetar förebyggande eller inte och hur uppföljningen sker efter att ett 

ärende har inkommit till dem. Dock ämnade studien få en djupare förståelse för hur 

socialsekreterare definierar hedersrelaterat våld, deras arbetssätt men även de utmaningar 

som de stöter på i ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och därför upplevde vi att de 

svaren vi fick in hjälpte oss att besvara studiens frågeställningar. 

Något som möjligen kan haft påverkan på studiens resultat är det som Bryman (2018) kallar 

intervjuareffekten, det vill säga att vi som intervjuare påverkar socialsekreterarnas svar.  

Exempelvis kan socialsekreteraren påverkas av irrelevanta företeelser under intervjuns gång 

som till exempel intervjuarnas klädsel eller grupptillhörighet (Bryman, 2018). Dock har detta 

inte varit ett problem i vår studie eftersom vårt resultat visar påvisar olika tolkningar vad 

gäller exempelvis socialsekreterarnas definition av HRV. Utöver detta finns det ofta en risk 

att socialsekreterare delar med sig av svar som är vinklade utifrån deras kunskap och intresse 

för undersökningsområdet. Vår upplevelse av intervjuerna är dock att socialsekreterarna har 

delat med sig av både positiva och negativa synvinklar. Studiens överförbarhet och 

generalisering till andra socialsekreterare är därmed delvis begränsad. Dock har vi försökt att 

beskriva ordagrant hur vi gått tillväga i metodförfarandet för att man ska kunna göra en 

bedömning på om studiens resultat kan generaliseras till andra socialsekreterare som arbetar 

inom utredningsenheten alternativt mottagningsenheten. 

7 SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns en komplexitet bland socialarbetare med att 

definiera och hantera ärenden kopplade till HRV. Vad gäller intervjupersonernas uppfattning 

kring hedersproblematiken finns det en delad uppfattning bland intervjupersonerna, dels en 

intersektionell, dels en kulturaliserad bild av fenomenet. Hedersrelaterade ärenden 

inkommer till socialtjänsten genom flickans initiativ eller att någon närstående alternativt 

yrkesverksam gör en orosanmälan. Vissa av intervjupersonerna arbetar utifrån sina 

erfarenheter medan andra utgår från verksamhetens handlingsplan. Dessutom används inte 

någon särskild metod i arbetet och intervjupersonerna anger också att det inte finns några 

visioner och mål inom arbetet med hedersproblematiken varpå man inte arbetar särskilt 

förebyggande. När det gäller vilka insatser som finns att erbjuda den utsatte uppger 

intervjupersonerna att det finns olika former av stöd, nämligen skydd på skyddsboenden, 

samtal och motivering till den enskilde samt resursarbete som inkluderar hela familjen. 

Samverkan inom arbetet sker med olika myndigheter bland annat polis, åklagare, olika 

myndigheter samt enheterna emellan. 

De utmaningar som intervjupersonerna menar finns är att det råder okunskap bland 

socialsekreterarna inom verksamheten. En annan utmaning på arbetsplatsen som 

intervjupersonerna uppger är stress och psykisk påfrestning, men även hot om våld som 

oftast kommer från den utsattas familj. Framtida forskningsområden inom 

hedersproblematiken skulle kunna fokusera på dels hur de ansvariga för arbetsmetoder 
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upplever arbetet med utsatta för hedersrelaterat våld, dels hur flickorna upplever att insatser 

och socialarbetarnas tillvägagångssätt vad gäller bemötande och huruvida socialarbetarna 

tillgodoser flickornas behov eller ej. Förebyggande insatser inom fenomenet kan tänkas vara 

att tidigt gå ut i skolor och föreläsa om hedersproblematiken eftersom författarna tror att 

unga vågar oftast öppna upp sig för yrkesverksamma där. 
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BILAGA A: MISSIVBREV 

Hej! 
Vi är två socionomstudenter vid namn Araxsia och Suraa som läser termin 6 vid Mälardalens 
högskola. Vi håller på med vårt examensarbete just nu och ämnar skriva om hedersrelaterat 
våld. 
  
Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare arbetar med kvinnor som utsätts för 
hedersrelaterat våld. Frågeställningarna som används för att besvara detta syfte är:  

1. Vad är socialarbetarnas definition av hedersproblematiken? 
2. Hur arbetar socialarbetaren med flickor som utsätts för våld i hederns namn? 
3. Vilka utmaningar upplever socialarbetare i ärenden kopplade till ”hedersrelaterat 

våld”? 

 
Studiens fokus ligger på socialarbetare som arbetar nära kvinnor som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är vi intresserade av att intervjua socialarbetare som 
är yrkesverksamma inom socialtjänsten i syfte att få djupare förståelse och kunskap kring 
fenomenet. Vi vill gärna ha din hjälp och vi är övertygade om att du bidrar med värdefull 
information för vår studie.  I det följande kommer viktig information till Dig: 
 

• Deltagandet är frivilligt och Du har möjlighet att avbryta när du känner för, utan 
några konsekvenser.  

• Intervjun är beräknad att vara i cirka en timme, men kan komma att överskridas med 
ditt godkännande. 

• Du kommer enbart att vara igenkänd för oss undersökare. 
• Intervjun kommer att spelas in via mobiltelefon i syfte att transkriberas. 
• De inkomna uppgifterna kommer att förvaras oåtkomligt för andra individer än oss.  
• Med detta missivbrev har författarna följt de forskningsetiska principerna, det vill 

säga nyttjandekravet, samtyckeskravet samt informationskravet. 

 
Uppstår frågor är Du välkommen att kontakta oss: 
 
Araxsia Kalous            araxiaskola@hotmail.com 
Sura Hadi                  Shi16004@student.mdh.se 

 
Stort tack på förhand!  
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 
 
Information om intervjupersonen 
Vad har Du för utbildning och  yrkestitel? 
Vad är din roll i verksamheten? arbetsuppgifter? 
Hur länge har du jobbat med kvinnor som utsätts för så kallat “hedersrelaterat våld” (HRV)? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
 
Tema 1 - Definition av fenomenet  

1. Hur definierar Du hedersbegreppet? Hur har du fått till dig den kunskapen? 
2. Används andra begrepp inom verksamheten? Är det fritt att tolka hedersbegreppet 

från socialarbetare till socialarbetare? 
3. Hur skulle Du vilja förklara den hedersrelaterade problematiken?  
• vem utsätts för HRV? 
• vem utövar HRV? 

4. Vilka orsaker och faktorer ligger bakom HRV? 
• spelar  kulturen, samhällsstrukturen, religionen eller ideologin någon roll? Isåfall på 

vilket sätt? 

 

Tema 2 - Socialarbetarens tillvägagångssätt 
5. Hur inkommer ärenden som klassas som HRV in till socialtjänsten? 
6. Hur hanteras ärendena som inkommer till socialtjänsten och som ger tecken på HRV?  

• Finns det skillnad i hanteringen mellan ärenden kopplade till HRV och andra 
ärenden? isåfall vilket/vilka? 

• Vilka är för och nackdelarna med ärendehanteringen? Känner du att du kan yttra dig 
om de brister som du anser föreligga inom verksamheten? 

7. Har Ni någon handlingsplan?  
• Om ja, hur ser den ut vid misstanke av HRV? Vad finns det för styrkor och brister 

med den? 
• Om nej, varför inte? 

8. Har Ni använt någon metod som har visat resultat kring HRV i samhället?  
 
9.Görs skyddsbedömningar i ärenden kopplade till HRV, hur ofta görs dem? 
 
10. Vilka insatser finns att erbjuda i ärenden kopplade till HRV? 
11. Vad finns det för skyddsmöjligheter för kvinnor som utsätts för HRV? 
12. Hur ofta placeras kvinnorna i skyddat boende? 
13. Anser du att det kan finnas riskfaktorer för en kvinna som lever i skyddat boende? 
14. Hur ser arbetssituationen ut? 

• är stress/psykisk påfrestning vanligt förekommande? 
• har du blivit utsatt för våld eller hot om våld? 

15. Hur ser samverkan med andra involverade myndigheter ut? 
16. Hur följer socialtjänsten upp ärenden som är kopplade till HRV? 
 
Tema 3 - Utmaningar och förebyggandet 
17. Upplever Du att det finns utmaningar i arbetet med ärenden kopplade till HRV, isåfall 
vilka? 
18. Arbetar Ni i er verksamhet för att förebygga HRV?  

• Om ja, hur? 
• Om nej, varför inte? 

19. Hur kan samhället bidra till att dessa ärenden upptäcks i tid? 
20. Har ni i er verksamhet visioner och mål för arbetet mot HRV, isåfall vilka? 
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21. Funderingar, något du vill lägga till? 
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BILAGA C: SAMTYCKESBLANKETT 

Samtyckesblankett 
 

 

[  ] Jag har tagit emot information om studiens syfte. 
 
[  ] Jag har tagit emot information om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan välja att 
avbryta när jag känner för, utan några konsekvenser.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i en intervju som spelas in på en mobiltelefon. 
 

Underskrift av undersökningsperson                        
 
Ort, datum ___________________________________________ 

 
Underskrift __________________________________________ 
 
Underskrift av student 
 
Ort, datum ________________________________________ 
 
Underskrift _________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
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