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SAMMANFATTNING	
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social-
tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och 
förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom 
socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur 
kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu-
dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare 
verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Studiens resultat visar att hedersvåld och förtryck är ett komplext arbetsom-
råde, där det kan ses som en utmaning för socialtjänsten och skyddade boenden att bedöma 
vart en kvinna kan bosätta sig för att vara säker. Arbetet riskerar dock att skapa stereotypa 
föreställningar som kan leda till att minoritetsgrupper stigmatiseras. Samtliga respondenter 
lyfte att beslutet att lämna sin familj som hedersutsatt kvinna är ett svårt beslut som i många 
fall leder till att kvinnan går tillbaka till sitt gamla liv. När en våldsutsatt kvinna har lämnat sin 
familj kan det leda till en känsla av isolering och ensamhet. Samtliga respondenter betonade 
att en stor del av arbetet består i att stärka kvinnans egna resurser och att arbeta för ett själv-
ständigt liv. Mot bakgrund av den tidigare forskningen som betonar vikten av samverkan mel-
lan aktörer fanns även en enighet hos samtliga respondenter att en samverkan mellan olika 
aktörer är nödvändig för att i det akuta skedet kunna ge skydd åt kvinnan, men även på längre 
sikt kunna upprätthålla kvinnans skydd.	
	
Nyckelord: Hedersrelaterat våld, skyddat boende, socialtjänst, stigmatisering, resurser, 
långsiktiga strategier 	
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ABSTRACT 	
The purpose of this study is to gain a deeper understanding how social workers at social ser-
vices and sheltered housing work with cases involving honor-related violence and oppression 
(crimes of honour). The following questions are clarified; What dilemmas do social workers 
describe at social services and in sheltered housing in the work to support women? How can 
the work on honor-related violence and oppression be understood in relation to a critical 
practice? The study is based on qualitative interviews with a total of six social workers active 
in social services and at sheltered housing with women exposed to honour-related violence and 
oppression. The study's results showed that honour-related violence and oppression are a com-
plex area of work, where it can be seen as a challenge for the social services and sheltered ho-
mes to assess where a woman can settle in order to be safe. However, the work risks creating 
stereotypical ideas that can lead to minority groups being stigmatized. All respondents 
emphasized that the decision to leave the family for a woman exposed to honour violence is a 
difficult decision, which can lead a woman to return to her old life. When a woman has left her 
family, it can lead to a feeling of isolation and loneliness. All respondents emphasized that a 
big part of the work consists of strengthening the woman's own resources and working towards 
an independent life. Against the background of the previous research that emphasizes the im-
portance of collaboration between authorities, there was also an agreement among all respon-
dents that a collaboration between different performers is necessary in order to be able to pro-
vide protection for the woman in the acute phase, but also in the longer term be able to 
maintain the woman's protection. 	
	
Keywords: Honour-related violence, crimes of honour, sheltered housing, social services, 
stigmatization, resources, long-term strategies	
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Hedersrelaterat våld och förtryck började uppmärksammas under 1990-talet i Sverige och i 
samband med morden på Sara år 1996 och Pela år 1999, som båda mördades av manliga släk-
tingar. Diskussionerna trappades upp ytterligare när ännu en ung kvinna, Fadime mördades 
av sin far år 2002 (Carbin, 2010a). Det debatteras flitigt inom forskarvärlden varför heders-
mord förekommer och frågan är komplex.  Begreppet hedersrelaterat våld har genererat frågor 
kring ”vi och dem”, hur svenskhet kan definieras, vad som kan anses vara normalt och vad som 
kan ses som avvikande i samhället. Det har bedrivits forskning om hur diskussionen bör föras 
när det gäller hedersproblematik för att inte stigmatisera särskilda samhällsgrupper (Carbin, 
2010a). 	
	
Tre huvudsakliga perspektiv på våldet har vuxit fram som lyfter olika förståelser och förkla-
ringar till hedersrelaterat våld och förtryck (Carbin, 2010a; Darvishpour, 2006). Förespråkare 
för det kulturbetingade perspektivet (Linell & Schlytter, 2010; Schlytter & Rexvid, 2016; Wi-
kan, 2004) menar att hedersrelaterat våld och förtryck bör tolkas och förklaras genom att fokus 
läggs på värderingsmässiga och kulturella skillnader. De anser vidare att våldsutövandet grun-
dar sig i “kulturella särdrag” som legitimerar våldet och förtrycket och menar att det finns en 
stor risk för kulturkrock mellan svenska värderingar och familjer med hedersnormer och vär-
deringar (Linell & Schlytter, 2010; Wikan, 2004). Andra forskare (se t.ex. Eldén, 2003) beto-
nar att hedersrelaterat våld och förtryck ska förstås utifrån ett könsmaktsperspektiv där kvin-
nornas utsatthet för våldet är ett resultat av en strukturell underordning av kvinnor gentemot 
män i samhället. Förespråkarna för det tredje perspektivet, det intersektionella perspektivet, 
(Baianstovu, 2017; Carbin, 2010b; Darvishpour, 2006) menar att våldet bör studeras genom 
att analysera hur maktrelationer skapas och upprätthålls i samverkan mellan olika faktorer 
såsom ålder, etnicitet, klass, kön, sexualitet och religion. Tidigare forskning (Carbin, 2010a) 
framhåller att samtliga tre perspektiv innehåller kunskapsluckor och att behov av ytterligare 
forskning föreligger. 	
	
I en studie gjord av Björktomta (2005) framkommer att verksamheter som arbetar förebyg-
gande med hedersproblematik upplever att hedersvåld och förtryck är ett mångfacetterat och 
komplext fenomen. Hon menar vidare att det finns motsägelsefulla uppfattningar av vad he-
dersproblematiken beror på och hur arbetet ska bedrivas för att komma till bukt med proble-
met. Det behövs därför forskningsarbete bland annat kring samverkan mellan olika myndig-
heter och handlingsplaner för att på ett effektivt sätt motverka hedersförtrycket. Det behövs 
framförallt forskning kring utvärdering av regeringens satsningar på hedersrelaterat våld och 
förtryck samt hur myndigheter bemöter de som är utsatta (Carbin, 2010a; Darvishpour & Lah-
denperä, 2014; Darvishpour, 2015; Baianstovu, 2017). Frågan är inte minst aktuell inom soci-
alt arbete och för socialtjänst för att fördjupa kunskapen kring hur personalen hanterar ären-
den som handlar om utsatthet för hedersrelaterat våld (Baianstovu, 2017). För många heders-
utsatta kvinnor är den enda utvägen ur våldet att söka säkerhet på ett skyddat boende och 
påbörja ett helt nytt liv (Hellgren & Hobson, 2008). Med syfte att få en ökad kunskapsbredd 
gällande hur socialarbetare arbetar med hedersrelaterad problematik inom socialtjänst och på 
skyddat boende görs denna studie.	
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1.2 Studiens syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom socialtjänsten och 
på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. För 
att besvara studiens syfte preciseras följande frågeställningar:   
	

• Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende 
finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? 

 
• Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk 

praktik? 

1.3 Avgränsning 

I denna studie avgränsas att studera hantering av ärenden som berör utsatta flickor/kvinnor 
drabbade av hedersvåld och förtryck, med anledning av att tidigare forskning visar att det 
främst är kvinnor som drabbas (Baianstovu, 2017; Darvishpour, 2015; Eldén, 2003).	

1.4 Centrala begrepp  

Hedersrelaterat våld och förtryck 	
En del studier (Eldén, 2003; Sedem, 2012) beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck har 
sin grund i makt, kön, sexualitet och kulturella föreställningar kring dessa. Männens kontroll 
av kvinnors sexualitet är central och har en stark koppling till kollektivet. Föreställningar om 
kvinnors oskuld och kyskhet står i fokus och påverkar familjens och släktens rykte beroende 
på kvinnornas faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen tar sig uttryck i att övervaka flickor 
och kvinnors vardag i form av socialt umgänge samt livsval såsom utbildning, jobb och fram-
tida partner. Om kvinnan inte följer de uppsatta kraven kan hon komma att bli utsatt för fysisk 
och psykisk misshandel. 	
	
Eldén (2003) menar att ett uttalande eller en handling endast är förståelig när den tolkas i sitt 
sammanhang. En hedersrelaterad våldshandling blir därmed förklarlig när den kopplas till 
kön, kultur och våld i relation till att mannens heder är förenad med kvinnans sexuella bete-
ende. En mans vålds- och kontrollutövning gentemot kvinnor i sin nära omgivning legitimeras 
och upprätthålls genom hänvisning till normativa föreställningar om heder och kulturellt ac-
cepterade former av kontroll. Detta leder till att kvinnans manliga släktingars heder blir ned-
svärtad och hedern kan endast återställas om kvinnan utesluts ur familjen, eller dör (Eldén, 
2003; Wikan, 2004). En doktorsavhandling (Sedem, 2012) visar att negativ ryktesspridning är 
en central företeelse i hederskulturen. Rykteskulturen leder till insikten om att varenda hand-
ling, uttalat ord och beteende kan leda till att skvaller uppkommer. Ryktet kan således ses som 
en kraftfullt kontrollerande funktion i det sociala samspelet. Sanningen ligger i betraktarens 
ögon och inte nödvändigtvis i vad som egentligen är sant. Detta leder till svårigheter att upp-
rätta en heder, som en gång blivit nedsvärtad och för att återupprätta anseendet riskerar indi-
viden att bli utsatt för våld som i extremfall kan leda till döden (Sedem, 2012).	
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Stigmatisering	
Sociologen Howard Becker (2006) menar att stigmatisering grundar sig i att människor klas-
sificerar andra människors beteenden utifrån en mängd negativa egenskaper som leder till se-
paration i ”vi och dem”. ”Vi” anses ha ett normalt beteende och ”de” tillskrivs det avvikande, 
icke önskvärda beteendet. De avvikande får stämpeln som annorlunda och avvikande vilket 
kan leda till en stigmatisering av grupper, det vill säga att grupper får en social stämpel. 	
	
Skyddat boende 	
Skyddat boende är en insats av socialtjänsten och definieras som en boendeinrättning med 
heldygnsvistelse för personer som är i behov av skydd mot hot eller våld. En placering i ett 
skyddat boende syftar primärt till att ge en kvinna skydd men kombineras ofta med andra in-
satser såsom stödjande samtal (Socialstyrelsen, 2014). 	
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2 TIDIGARE FORSKNING     

2.1 Litteratursökning             

Sökning efter relevanta artiklar har gjorts via tillgängliga databaser vid Mälardalens högskola. 
Genom att markera flera databaser kunde vetenskapliga artiklar samtidigt sökas efter i data-
baserna ” Sociological Abstracts” och ” Social Services Abstracts”. Sökordet honour* har an-
vänts och för att få med artiklar med honour* tillsammans med ”social work”, “sheltered 
housing” eller “social service” har sökningarna med orden gjorts tillsammans med ordet AND. 
För att få med antingen “sheltering housing”, “social service” eller “social work” har ordet OR 
används mellan dem.  För att få med träffar där orden ingår även i andra böjningar har trun-
keringstecknet * använts, till exempel när sökning gjordes på honour* kom även honour-rela-
ted och honour violence med. Citationstecken (”) har använts för att få med exakta fraser som 
till exempel ”social work”. För att endast få fram refereegranskade artiklar markerades att ar-
tiklarna skulle vara ”peer-reviewed”. Sökningen i databaserna “Sociological Abstracts” och 
“Social Services Abstracts” resulterade i totalt 52 stycken refereegranskade artiklar. En tidsav-
gränsning gjordes därefter för att få fram de artiklar som publicerats från år 2000 till år 2019, 
Slutligen resulterade det i 47 stycken refereegranskade artiklar. Även en kompletterande sök-
ning, med samma sökord på svenska har gjorts i databasen “SwePub” för att hitta ytterligare 
relevanta artiklar och doktorsavhandlingar. Samma sökord som ovan användes och sökningen 
resulterade i totalt 26 stycken artiklar och doktorsavhandlingar.	
	
Sökordet honour* har använts och för att få med artiklar med honour* tillsammans med 
”social work”, “sheltered housing” eller “social service” har sökningarna med orden gjorts till-
sammans med ordet AND. För att få med antingen “sheltering housing”, “social service” eller 
“social work	

2.2 Satsningar i Sverige för att motverka hedersrelaterat våld och för-
tryck 

Enligt en kunskapsöversikt (Carbin, 2010a) har satsningar i Sverige gjorts från regeringens 
sida för att kartlägga förekomsten av hedersproblematik, inleda förebyggande arbete mot he-
dersrelaterat våld samt undersöka behovet av skyddade boenden för att hjälpa utsatta. Hur 
stor omfattningen är av problemet kring hedersrelaterat våld och förtryck är relativt outfors-
kat, men den forskning som gjorts tyder på att problemet är utbrett världen över.  Som en del 
i regeringens nationella strategi att bekämpa våld i Sverige har medel tilldelats länsstyrelserna 
som fått i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner och riktlinjer (ibid.). Ett särskilt uppdrag 
har givits till länsstyrelsen i Östergötland i arbetet att förebygga och motverka hedersvåld och 
förtryck. Uppdraget innebär att tillhandahålla information och stöd till yrkesverksamma, 
stödja myndigheter och övriga länsstyrelser (Regeringen, 2018). Länsstyrelsernas gemen-
samma bedömning är att fortsatta uppdrag och riktade satsningar är nödvändiga för att mot-
verka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap om det specifika våldet, hur 
lagstiftning ser ut samt insikt i de mänskliga rättigheterna kan ses som en förutsättning för ett 
lyckat arbete för att inte osynliggöra hedersrelaterad våld och förtryck (Länsstyrelsen Öster-
götland, 2017; Schlytter, Högdin, Ghadimi, Sjöberg-Backlund & Rexvid, 2009; Schlytter, 
2012).	
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Enligt Brottsförebyggande rådets (2010) utvärdering av regeringens plan för att motverka he-
dersrelaterat våld och förtryck visar att det har fokuserats för lite på hur det konkreta arbetet 
med de utsatta ska bedrivas. Det framkommer att det behövs mer forskning rörande vilka åt-
gärder som bör tillämpas och som ger god effekt. Darvishpour och Lahdenperä (2010) konsta-
terar att det behövs mer praktiknära forskning gällande skolans arbetsmetoder när det gäller 
hedersrelaterat förtryck. Även en kunskapsöversikt (Carbin, 2010a) konstaterar att det behövs 
forskning kring vilka metoder som finns och som ger effekt.	

2.3 Ett komplext och utmanande arbete med hedersrelaterade ärenden 

Socialtjänsten har ett ansvar att ge stöd och hjälp till personer som är drabbade av våld. Arbe-
tets utgångspunkt är att aldrig göra avkall för den utsattes mänskliga rättigheter oavsett hur 
komplex och komplicerad situationen än är (Socialstyrelsen, 2016). I en rapport från Länssty-
relsen Dalarna (Bergman & Olsson, 2018) som baserades på elva kvalitativa intervjuer med 
socialsekreterare framkom att det i många fall handlade om att inledningsvis betrakta våldet 
som våld i nära relation och inte som hedersärende för att undvika kategorisering av männi-
skor. Det fanns en osäkerhet i att hantera ärenden som rörde hedersvåld med anledning av 
rädslan för att uppfattas som rasistisk. Resultatet i rapporten visar att rädslan å andra sidan 
kan leda till underlåtelse att identifiera hedersvåld. Tidigare forskning (t.ex. Baianstovu, 2017) 
tar upp att socialarbetare inom socialtjänsten är osäkra hur de ska agera i handläggningen när 
det rör ärenden innehållande hedersrelaterat våld och förtryck. Hon menar att socialtjänsten 
har ett mycket svårt arbete att utföra och risk finns att agera antingen för starkt eller för svagt. 
Å ena sidan kan det innebära stor risk för att en person utsätts för fara för hälsa eller liv, å andra 
sidan finns risk att ett ärende drivits fram av stereotyper om invandrare. 	
	
Även en annan studie (Keskinen, 2011) visar att det fanns en osäkerhet hos socialarbetare att 
konfrontera ämnet våld i familjer med invandrarbakgrund på grund av risken att upplevas som 
diskriminerande eller uttrycka sig rasistiskt. Studien syftade till att analysera hur inställning 
och bemötande såg ut gällande ras, etnicitet och könsrelaterat våld hos socialarbetare inom 
skyddat boende, socialtjänst och polis. Resultatet i studien visar även att det är viktigt att in-
neha kunskap och att professionella som kommer i kontakt med klienter som varit utsatta för 
våld, måste vara lyhörda och lyssna in klientens upplevelser. Vidare lyfts att socialarbetare kan 
få en bättre förståelse genom att vara lyhörd och att lämpliga lösningar bör förhandlas fram i 
dialog mellan socialarbetare och klient (ibid.).  I en studie (Darvishpour & Lahdenperä, 2014) 
om hedersrelaterade problem i den svenska skolan framförs att skolans personal upplever di-
lemmat i att balansera svensk lag och familjens rätt att uppfostra sina barn på det sätt de finner 
lämpligt. Personal uppger att de inte vet vad som är det rätta att göra i vissa situationer. Dar-
vishpour och Lahdenperä (2014) framhåller att det krävs stor kunskap hos personal kring he-
derskulturens mekanismer, patriarkala bakgrund och kollektiva tillämpning samt att det är 
viktigt att se tidiga tecken och agera utefter dem.	
	
I tidigare forskning (t.ex. Ålund & Alinia, 2011) diskuteras hur etniska minoriteter kommit att 
förknippas med icke jämställda främmande kulturer och författarna menar att stereotyper 
skapas i samhället. Hedersrelaterat våld har kommit att förklaras utifrån specifika kulturer där 
det har skapats skillnader mellan “vi” i det jämställda majoritetssamhället och ”dem” i den 
främmande minoritetsgruppen präglat av ojämställdhet. Att på detta sätt kategorisera männi-
skor riskerar att leda till en stämpling av etniska minoriteter menar Ålund och Alinia (2011). 
Denna stigmatisering kan få minoritetsgrupper i samhället att känna sig exkluderade och det 
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riskerar att bidra till att grupper sluter sig och att den patriarkala strukturen förstärks. I slutän-
den kan det leda det till förminskning och ökad social exkludering (ibid.). Även i en annan 
avhandling (Carbin, 2010b) lyfts att det finns risk för diskriminering när bedömningar görs av 
minoritetsgrupper som grundar sig på stereotypa föreställningar om vilka som utövar heders-
våld. Svenska familjer glorifieras som jämställda och på så vis skapas en andrafiering av ut-
ländska familjer som förknippas med att vara patriarkala och mindre jämställda. Stereotyper 
skapas där “unga tjejer med utländsk härkomst” ses som förtryckta, osjälvständiga, passiva of-
fer för sin kultur. “Svenskheten” konstrueras som något överlägset och den enda lösningen för 
kvinnor utsatta för hedersvåld och förtryck sägs vara att anamma den svenska kulturen. Carbin 
(2010b) visar dock i sin avhandling hur andra röster börjar ta plats i debatten; de som vägrar 
se sig själva som offer och som säger att de är förtryckta av det svenska samhället, inte av sina 
familjer. 	

2.4 Paradoxala svårigheter när det handlar om förändringsarbete 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att arbetet med ärenden med hedersrelaterad problematik är 
dramatiskt och kan upplevas vara paradoxalt. Oron för en ung kvinna är oftast hög och social-
tjänsten har ett stort ansvar. Motsägelsefulla historier från familjen och den utsatta är inte 
ovanligt och den utsatta kan vid ett tillfälle vara livrädd för att vid nästa tillfälle ha hemlängtan 
i det fall den unge har flyttats från familjen. Föräldrarna kan te sig mycket samarbetsvilliga och 
”gå med på allt” som socialtjänsten föreslår men efter en kort tid inte vara villiga att ha kontakt 
med socialtjänsten alls. Socialtjänstens arbete blir komplicerat och det förekommer med stor 
sannolikhet diskussioner i familj och släkt som inte socialtjänsten har kännedom om. Om det 
kan ske förändringsarbete i de aktuella familjerna är en svår och komplex fråga. Utgångspunk-
ten måste alltid vara barnets/den ungas specifika situation; vilket behov och önskemål som 
finns. Innan arbetet börjar i en familj är det av stor vikt för socialtjänsten att bedöma hur för-
utsättningarna för en förändring ser ut. När det finns risk för att offret utsätts för ytterligare 
trauma, förtryck, kränkningar och våld bör ett familjearbete inte bedrivas. Det är här viktigt 
med professionella hot- och riskbedömningar. Socialarbetare måste vara medvetna om att det 
råder en maktobalans mellan familjen och offret och bör vara försiktiga att pressa fram en di-
alog dem emellan. Det finns risk att personen inte agerar utifrån egen vilja utan istället är rädd 
för konsekvenserna om inte familjen tillfredsställs. Det är viktigt att en diskussion förs och att 
ställning tas till förhållandet mellan vad familjearbete innebär för individens rättigheter att 
besluta om sitt eget liv. Det framhålls att det finns en motsättning mellan ett synsätt som hand-
lar om att lösa konflikter så långt som möjligt och ett synsätt som utgår ifrån självbestämmande 
och de mänskliga rättigheternas okränkbarhet (Socialstyrelsen, 2014).  	
	
I en studie (Darvishpour, Lahdenperä, & Lorentz, 2010) presenteras förebyggande åtgärder 
som skolor i Sverige bör vidta för att komma åt hedersrelaterade problem. Författarna framför 
att förändringsarbete i familjer kan göras i ett tidigt stadie och menar att det är av stor vikt att 
förbättra samarbetet med föräldrar och barn för att kunna förebygga hedersförtryck. En viktig 
del i detta arbete är att lära elever om deras juridiska rättigheter. Det föreslås även att kulturellt 
kunniga personer kan agera medlare mellan familjer och skola i hanteringen av hedersrelate-
rade problem. 
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2.4.1 När uppbrottet från familjen är ett faktum 

Tidigare forskning (t.ex. Linell & Schlytter, 2010) visar att det är vanligt att en hedersutsatt 
kvinna efter ett uppbrott från familjen får utstå påtryckningar, hot och övergrepp av familje-
medlemmar eller andra släktingar. Författarna menar att det är behövligt att lämna sitt liv helt 
och hållet och hållas gömd från familjen. Den enda utvägen blir att få skydd på ett skyddat 
boende och starta upp ett helt nytt liv utan sin familj.  I en studie (Wikström & Ghazinour, 
2010) framkommer att anställda på skyddat boende arbetar utifrån att klienterna inte bör ha 
kontakt med sin familj och en stor del av arbetet handlar om att och stärka kvinnorna i beslutet 
att helt lämna sin familj. Resultatet från en doktorsavhandling (Baianstovu, 2012) visar att det 
är svårt att hålla fast ett beslut om att lämna sin familj helt för en hedersutsatt kvinna och att 
det inte är ovanligt att kvinnan återvänder till sitt gamla liv. Den svåra inre kampen som en 
kvinna brottas med när hon lämnat sin familj kan göra att hon drar tillbaka sin historia och 
väljer det liv hon känner till sen innan. De intervjuade socialsekreterarna i Baianstovus (2012) 
avhandling menade att det är ett högt pris de hedersutsatta kvinnorna får betala när de går 
ifrån sina familjer och lämnar allt i sitt gamla liv. Å andra sidan är alternativet att stanna och 
stå ut med våld och förtryck, vilket inte kan ses som hållbart. En studie (Sedem & Ferrer-Wre-
der, 2014) vars syfte var att studera hedersrelaterade konflikter mellan döttrar och föräldrar 
som baserades på kvalitativa intervjuer, med sammanlagt 23 unga hedersutsatta kvinnor och 
deras familjemedlemmar, beskriver hur döttrarna är kluvna. Samtidigt som de unga kvinnorna 
ville lämna sina familjer och leva i frihet var de rädda att mista alla de älskade och på så vis 
mista hela sin identitet. Socialstyrelsen (2014) understryker behovet av att socialarbetaren in-
nehar kunskap och förståelse för att kvinnorna kan vara splittrade i en uppbrottsprocess, att 
de både har en önskan att lämna samtidigt som tankar att gå tillbaka finns. 	
	
I en studie (Hellgren & Hobson, 2008) som hade till syfte att studera debatten kring heders-
morden på Sara, Pela och Fadime visar att det finns en skepsis till hur polis och socialtjänst 
hanterar hedersärenden. De menar att socialtjänsten många gånger haft en oförmåga att mot-
verka hedersmord. Tolkning har gjorts att det handlar om att socialtjänsten insisterar på att 
behålla ett ”familjefokus” till varje pris med anledning av att förhindra att en familj splittras. 
Även Wikström och Ghazinours (2010) studie som syftade till att presentera regeringens pro-
gram för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige med fokus på skyddade boen-
den visar att det har riktats kritik mot socialtjänsten. Resultatet lyfter upp att det fanns uppen-
bara oenigheter i socialtjänsten respektive skyddat boendes uppfattning om hur arbetet med 
kvinnor utsatta för hedersvåld bör bedrivas. Medan de anställda på skyddat boende framhöll 
vikten av att helt bryta med familjen, fanns en upplevelse hos de anställda på skyddat boende 
att socialtjänsten har svårighet att ändra fokus från familjens välmåga till den enskilda indivi-
dens intresse och välbefinnande. 	
	
En studie (Linell & Schlytter, 2010) som hade till syfte att analysera 37 domstolsfall där flickor 
omhändertagits med Lagen om vård av unga (LVU) visar att de hedersutsatta unga kvinnorna 
var kritiska till socialtjänsten eftersom de upplevde att de saknade stöd. I 13 av de 37 LVU-
fallen kunde problematiken hänföras till hedersvåld eller förtryck och i förhållande till de andra 
flickorna, var flickor i hedersgruppen mer benägna att bli isolerade i samhället. Författarna 
fann även att hedersbegreppet och dess problematik var nytt för socialtjänsten vilket innebar 
att socialtjänsten inte hade kännedom hur de utsatta flickornas livsförhållanden kunde se ut. 	
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2.5 Konsekvenser för hedersutsatta kvinnor  

En studie (Wikström & Ghazinour, 2010) visar att skyddade boenden spelar en viktig roll för 
att ge kortsiktigt skydd för offer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. På lång sikt kan 
dock insatsen ses som ambivalent då kvinnan blir begränsad i sin livsföring. Insatsen riskerar 
att ersätta tidigare livets kontroll och begränsning med en annan typ av kontroll och begräns-
ning som kan innebära känsla av ensamhet och isolering.  Risk finns att kvinnorna lämnas 
utan stabilitet och förankring till något. Även annan tidigare forskning (t.ex. Håkansson, 2007) 
belyser problematiken med att leva på skyddat boende utan sin familj. I intervjuer med ung-
domar på skyddade boende framkom att det var vanligt förekommande med psykiska och psy-
kosomatiska problem, känsla av ensamhet, saknad efter familj och oro för syskon. I en studie 
(Sedem & Ferrer-Wreder, 2014) framkom att det är vanligt att de utsatta kvinnorna upplever 
svårigheter att bygga ett nytt liv efter ett uppbrott från familjen. I samband med kvinnornas 
vistelse på skyddat boende fanns en känsla av ett socialt och emotionellt utanförskap. De he-
dersutsatta kvinnorna kände sig osäkra även efter att de fått skyddad identitet och flyttat från 
det skyddade boendet. Det framkommer att hedersvåldet ger konsekvenser för de unga kvin-
norna som påverkas i sin identitetsbildning och psykosociala utveckling. Kvinnorna beskrev 
att de kände sig bortglömda av myndigheter och inte fick den hjälp de behövde för att bearbeta 
känslorna av förlust, rädsla och tomhet.  I en rapport (Hanberger, Wikström & Ghazinour, 
2007) som hade till syfte att utvärdera regeringens insatser mot hedersrelaterat våld framkom 
att förberedelserna för att flytta till eget boende efter placering på skyddat boende upplevdes 
av de placerade kinnorna som otillräckliga. Rapporten kommer även fram till att det är svårt 
att bedöma de långsiktiga effekterna av skyddat boende eftersom det saknas systematiska upp-
följningar vad som hänt kvinnorna och således vet man inte hur det har gått för dem. 	
	
I en forskningsrapport (Sjöblom, 2006) som syftade till att få ökad förståelse hur socialsekre-
terare arbetar med kvinnor utsatta för hedersvåld beskrivs de drabbade kvinnornas situation. 
I rapporten framkommer att de intervjuade socialsekreterarna upplever att de utsatta kvin-
norna behöver tid och stöd, dels för att bearbeta sin situation, men även för att bygga upp en 
ny identitet. Vidare framkom att det ofta handlar om kvinnor som är osjälvständiga eftersom 
de kommer från en kultur där kollektivet är framträdande, och går före individen. Resultatet 
visar att individen fått stå tillbaka och att kvinnorna därför har svårt att fatta egna beslut och 
stå på egna ben. Det kan ta lång tid att bygga upp en ny plattform där kvinnan stärker sin egen 
självbild och inser att hon har rätt att välja sitt egna levnadssätt (ibid.). En studie (Wikström & 
Ghazinour, 2010) visar att arbetet på skyddat boende bestod i att ge emotionellt stöd, social 
omsorg och ge möjlighet till individuell reflektion och normalisera vardagen. Stort fokus låg 
även på att stödja kvinnorna i att bli mer självständiga, och förbereda dem för ett eget liv. Även 
en annan studie (Håkansson, 2007) visar att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld 
och förtryck ofta har behov av stort stöd och eftersom många blir helt isolerade när de har 
lämnat sina familjer kvarstår behovet även på lång sikt. Vidare framkom i studien att det är 
viktigt att myndigheter samverkar för att hitta långsiktiga lösningar hur ekonomi, boende och 
skyddade personuppgifter ska ordnas samt vilket stöd personen behöver av socialtjänsten i 
form av insatser som exempelvis stödjande samtal. 	
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att arbetet med hedersrelaterade ärenden är komplext och att social-
arbetare ofta är osäkra på hur de ska agera. Tidigare forskning visar även att det är en svår 
fråga huruvida förändringsarbete kan bedrivas i familjer där kvinnan blivit utsatt för heders-
relaterat våld. Det är inte ovanligt att hedersutsatta kvinnor får utstå påtryckningar och hot 
när de lämnar sina familjer. När en hedersutsatt kvinna lämnar sin familj och flyttar till ett 
skyddat boende visar tidigare forskning att hon kan bli ensam och isolerad utan förankring till 
något. De hedersutsatta kvinnorna behöver stort stöd i sin process att lämna sitt tidigare liv 
där samverkan mellan olika myndigheter och aktörer är viktig.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
3.1 Kritiskt socialt arbete 

I slutet av 1990-talet uppkom ett mer komplext och omfattande kritiskt perspektiv som vida-
reutvecklades från en radikal teori med grund i den marxistiska förklaringen av socioekono-
misk ojämlikhet. Idag omfattas och inspireras ett kritiskt socialt arbete av flertalet olika inrikt-
ningar såsom social konstruktionism, feminism, intersektionalitet, postkolonialism och empo-
werment. Med anledning av det sociala arbetets varierande karaktär behövs flera olika teorier 
som inryms i ett metaperspektiv, för att socialarbetare ska kunna reflektera och granska sin 
egen position. Socialarbetaren behöver även reflektera och förhålla sig kritisk till det egna ar-
betet utifrån en individuell, positionell och strukturell nivå.  (Herz, 2012). 

3.2 Utgångspunkter i ett kritiskt socialt arbete 

Kritiska teoretiker är av uppfattningen att utgångspunkten i socialt arbete bör vara att sociala 
problem i samhället är ett resultat av att övergripande maktrelationer påverkar levnadsvillko-
ren för människor. Vidare understryks att målet i det sociala arbetet ska vara att bidra till sam-
hällsförändring som skapar lika levnadsvillkor för människor och minskar marginalisering och 
underordning. Socialt arbete och socialarbetaren kan anses vara delar i ett maktspel och bör 
synliggöras och problematiseras för att inte leda till att ojämn maktfördelning upprätthålls och 
reproduceras. Socialarbetaren innehar ofta en position som innebär tolkningsföreträde gente-
mot klienten vilket är en central del i hur makten produceras och återskapas (Mattsson, 2012). 	
	
En inriktning i kritiskt socialt arbete är det postkolonialistiska perspektivet som härstammar 
och hänger ihop med arvet från kolonialismen. Västvärldens kultur har formats och begripits 
utifrån att de kolonialiserade kulturerna setts som avvikande och underutvecklade. De koloni-
aliserade blir ställda mot normen i västvärlden som de ständigt mäts emot. Synen på väst som 
norm och resterande världen som mindre önskvärd och icke utvecklad lever fortfarande kvar 
(Herz & Johansson, 2012). Genom att vissa människor tillskrivs vara bärare av icke önskvärda 
kulturer skapas ett ”vi och dem” tänkande, där etnocentrism tar plats och glorifierar västvärl-
dens kultur. Det skapas på så vis maktstrukturer i samhället där ”de” underordnas ”oss” i en 
hierarki. Forskare menar att interkulturella möten som utgår från ett normkritiskt perspektiv 
och fokuserar på ett inkluderande förhållningssätt kan skapa bättre möten mellan socialarbe-
tare och klient (Darvishpour, 2013; Darvishpour & Lahdenperä, 2014). Ett möjligt redskap för 
att kritiskt granska det sociala arbetets praktik är den intersektionella analysformen. En inter-
sektionell analys har som utgångspunkt att fånga samspelet mellan olika kategorier såsom kön, 
sexualitet, klass och etnicitet som skapar ojämlikhet i samhället. I det sociala arbetet att han-
tera det socialt avvikande och det icke önskvärda skapas uppfattningar om vad som kan anses 
vara normalt och vad som kan anses vara avvikande. Det normala och det avvikande konstrue-
ras sedan i samspel med kategorierna och har inverkan på både klientens levnadsvillkor och 
hur socialarbetare uppfattar sig själva (Mattsson, 2012).	
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3.3 Förutsättningar för ett kritiskt socialt arbete i relation till hedersrela-
terat våld och förtryck 

Enligt Wikström (2012) är det viktigt i ett kritiskt socialt arbetet att granska och reflektera hur 
fördomar och etnocentriska attityder kan påverka förutsättningar i mötet med etniska mino-
riteter. Vidare lyfts att socialarbetare många gånger slentrianmässigt skapar föreställningar 
om familjer som invandrat från muslimska länder som patriarkala och förtryckande. Förkla-
ring till våldet ges utifrån heder, etnicitet och kultur och på så vis riskeras annan social proble-
matik i familjerna att utelämnas, till exempel psykisk ohälsa och socioekonomiska förhållan-
den (ibid.). Enligt Darvishpour (2013) är det inte ovanligt att frågor som rör etniska minorite-
ter fokuserar på att “deras” sätt och kultur är problematisk medan “vår” kultur och sätt att leva 
blir lösningen. Det är mer sällan som “de” ses som resurser och att det kan finnas brister hos 
“oss” som kan påverka människors levnadsvillkor negativt. De grundläggande utgångspunk-
terna i mötet bör alltid vara de mänskliga rättigheterna och att ha ett inkluderingsperspektiv. 
Ett inkluderingsperspektiv skiljer sig från ett tolererande perspektiv så till vida att fokus läggs 
på empati istället för sympati. Medan det tolererande perspektivet fokuserar på “de andra” 
som sårbara och att “de” ska visas sympati för, handlar istället ett inkluderingsperspektiv om 
att mötas på en mer jämn nivå där den ena parten inte tillskriver sig själv som ”bättre”. Att ta 
hjälp av ”kulturtolkar”, människor med flerkulturell kompetens kan vara gynnsamt i möten 
och hjälpa till att motverka fördomar mellan till exempel socialarbetare och familjer med ut-
ländsk härkomst. De kan fungera som brobyggare genom att de både har sin utgångspunkt i 
de mänskliga rättigheterna och är en förebild för etniska minoriteter (ibid.).  
	
Det individuella arbetet med klienter bör länkas till förståelsen hur samhälleliga maktförhål-
landen påverkar individer och deras möjligheter (Mattsson, 2012). Således är det därmed vik-
tigt i socialt arbete att kritiskt granska och reflektera över sitt eget arbete. Det reflexiva arbetet 
innebär att öppna upp för alternativa förståelser för att kunna ifrågasätta dominerande tolk-
ningar i samhället när det gäller exempelvis kategorisering av klienter i olika fack, socialarbe-
tarens egna position, eller det som sker i mötet med klienten. Genom att utrymme ges för al-
ternativa och underordnade tolkningar ges möjlighet till positiv förändring av socialt arbete. 
Med nya mer komplexa förståelser kan socialarbetare ifrågasätta det som tas förgivet och på 
så vis ändra beteendet och göra bättre bedömningar. 	

3.3 Att arbeta stärkande med individer  

En del i ett kritiskt socialt arbete innebär att stärka individen och är influerat från empower-
ment som innebär att stärka individens egna resurser. Om målet i det sociala arbetet är att 
påverka människors levnadsvillkor till det positiva är en viktig utgångspunkt att se människors 
förmågor och värde snarare än att se dem som annorlunda avvikare av det normala. Socialar-
betare bör arbeta efter ideologin att hjälpa klienten att finna sina egna resurser, snarare än att 
göra klienten passiv. En annan aspekt är att varsamt arbeta för att hitta en maktbalans tillsam-
mans med klienten, så att det inte skapas ett “makt över” förhållande från socialarbetaren sida 
(Herz & Johansson, 2012).  
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3.4 Vidareutveckling av ett kritisk socialt arbete 

Det sociala arbetet menar Herz, Johansson, Lalander, Mattsson och Wikström (2012) bör ut-
vecklas i riktning mot att ta hänsyn till flera nivåer samtidigt och belyser att det får negativa 
konsekvenser om fokus läggs för mycket på en nivå, vare sig det handlar om individnivå eller 
strukturell nivå. Att flera nivåer bör tas hänsyn till är eftersom socialt arbete befinner sig i 
skärningspunkten mellan samhälle, kultur och individuella livsöden. Politiska beslut i sam-
hället har således stor inverkan på villkoren för det sociala arbetet likväl som den individuella 
situationen för en individ påverkar hur det sociala arbetet kan bedrivas (ibid.).  
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Intresset i denna studie är att få ta del av socialarbetares upplevelser av att arbeta med ärenden 
som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån detta ansågs en kvalitativ ansats i form av 
intervjuer lämplig att bygga studien på, då en kvalitativ forskningsansats fokuserar på att för-
stå och tolka individers upplevelser, känslor och uppfattning av ett fenomen eller situation 
(Bryman, 2018). 	
	
Intervjuerna i denna studie har baserats på en halvstrukturerad design, vilket innebär att in-
tervjuerna utgår ifrån förutbestämda frågor som baseras på en intervjuguide, som utformades 
innan intervjuerna ägde rum (se bilaga A). Intervjuguiden skapades utifrån ett antal teman; 
Uppfattning om hedersrelaterat våld och förtryck, Arbetet med hedersrelaterade ärenden, 
Arbetet med den hedersutsatta kvinnan samt Långsiktiga strategier. För att besvara studiens 
frågeställningar skapades frågor under respektive tema. Bryman (2018) beskriver att den typ 
av huvudteman är användbara vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer. Dels för 
att respondenter har friheten att utforma svaren på sitt eget sätt, dels för att intervjuaren även 
har möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 	

4.2 Urval  

I studien användes ett målinriktat urval som innebär att urvalet görs utifrån en önskan att 
forskaren vill intervjua relevanta personer som har betydelsefull kunskap för att kunna besvara 
studiens syfte (Bryman, 2018). Specifika inklusionskriterier sattes upp som intervjuperso-
nerna var tvungna att uppfylla för att kunna bli aktuella för studien. Inklusionskriterierna för 
deltagandet i studien var 1. Att respondenten arbetar eller har arbetat inom socialtjänst eller 
skyddat boende och 2. Att respondenten arbetar eller har arbetat med ärenden som rör he-
dersrelaterad våld och förtryck.  
	
Urvalet kan även anses vara ett bekvämlighetsurval med anledning av att en vilja fanns att hitta 
intervjupersoner som befann inom en geografisk närhet, för att kunna möjliggöra fysiska in-
tervjuer. En del av urvalet är tillika ett snöbollsurval som är en typ av bekvämlighetsurval där 
den initiala kontakten hjälper forskaren att få kontakt med andra individer som är relevanta 
för undersökningens frågeställningar (Bryman, 2018). Urvalet i studien bestod av sex verk-
samma socialarbetare, tre inom socialtjänsten och tre på skyddat boende i kommuner i mel-
lansverige. 	

4.3 Datainsamling och genomförande 

För att komma i kontakt med socialarbetare inom socialtjänsten skickades e-post (se bilaga B) 
till tre kommuner via respektive kommuns hemsida, med en önskan om att få komma i kontakt 
med socialarbetare verksamma inom socialtjänst som arbetar med ärenden som rör heders-
våld och förtryck. Två av de socialtjänster som kontaktades återkom med svar inom fem dagar 
med kontaktuppgifter till tre socialarbetare som var villiga att ställa upp på intervjuer. En av 
socialarbetarna var verksam på en utredningsenhet för barn och unga och två av socialarbe-
tarna var verksamma vid en enhet för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Missivbrev 
(se bilaga C) skickades per e-post till de berörda socialarbetarna med information kring 
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studiens syfte, vilka forskningsetiska principer som tagits i beaktning, samt hur lång tid inter-
vjun beräknades att ta. Intervjuer bokades sedan in och genomfördes på respektive enhets 
kontor.	
	
För att komma i kontakt med socialarbetare verksamma på skyddat boende gjordes en sökning 
på webbsidan www.google.se efter skyddade boenden i mellansverige. Utifrån denna sökning 
kontaktades sedan verksamhetschef/samordnare på tio stycken skyddade boenden varav en 
av de kontaktade verksamheterna återkom med svar att de avböjde medverkan i studien. De 
resterande nio kontakter som togs uteblev helt med svar. För att få tag i intervjupersoner gjor-
des ett nytt kontaktförsök via telefon med tre av de skyddade boendena som tidigare kontaktats 
via e-post. Två utav dessa svarade inte alls och den tredje hänvisade vidare till en riksorgani-
sation för våld mot kvinnor. Eftersom svarsfrekvensen var låg gjordes en ny sökning efter skyd-
dade boenden via www.google.se och nya kontaktförsök via telefon gjordes med sju verksam-
heter. Tre av de sju kontaktade verksamheterna valde att medverka och missivbrev med 
samma information som beskrivits ovan, skickades via e-post till berörda socialarbetare. En av 
intervjuerna bokades in på Mälardalens högskola och två av intervjuerna bokades in per tele-
fon, efter intervjupersonernas egen önskan.	
	
Totalt genomfördes sex intervjuer med socialarbetare inom socialtjänst och inom skyddat bo-
ende, och varje intervju pågick mellan 45-60 minuter. Alla respondenter blev informerade om 
de forskningsetiska riktlinjerna igen och samtliga fick förfrågan och godkände inspelning av 
intervjun. Fördelarna med inspelning är att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och i 
efterhand analysera respondenternas svar och tonlägen mer utförligt (Kvale & Brinkmann, 
2014). Dock finns det en nackdel med inspelning då en respondent kan bli obekväm med att 
bli inspelad, vilket kan ha en negativ påverkan genom att respondenten tenderar att prata mer 
onaturligt för att inte uttrycka sig felaktigt (Bryman, 2018).   Samtliga intervjuer utgick från 
den framarbetade intervjuguiden, med anledning av att det är skilda verksamheter valdes vissa 
frågor att modifieras något, för att anpassas till respektive verksamhet.’ 
 
Kritik kan ges till föreliggande studie att hälften av intervjuerna hölls per telefon istället för 
fysiskt möte. Fysiskt möte är att föredra då det ger möjlighet att uppfatta kroppsspråk och 
mimik (Bryman, 2018). Att intervjuerna spelades in kan göra respondenter obekväma (Bry-
man, 2018), det är dock inget som upplevdes under intervjuerna i denna studie då responden-
terna upplevdes vara bekväma och talade fritt. 	
	

4.4 Databearbetning och analys  

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Därefter lästes tran-
skriberingen igenom för att få ett helhetsintryck. För att analysera de transkriberade intervju-
erna kodades materialet och olika teman markerades i färger för att bryta ner materialet i 
mindre beståndsdelar (Bryman, 2018). Temana utgick från studiens syfte och växte fram ef-
terhand för att slutligen bestå av fyra teman: Att arbeta i ett komplext arbetsfält fyllt med 
dilemman, Det svåra uppbrottet från familjen samt emotionell separation och isolering för 
kvinnan och behovet av långsiktiga strategier.     
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4.4.1 Abduktiv ansats 

Genom att studien stegvist tagit form har djupare förståelse kring problemområdet successivt 
växt fram. Det var inte givet från början att kritiskt socialt arbete skulle utgöra den teoretiska 
referensramen utan det växte fram under tiden intervjuerna genomfördes. När den teoretiska 
ramen var lagd innebar det att den empiriska insamlingen kunde genomföras på ett sätt med 
mer förförståelse i bagaget. Ansatsen för att utforma studien kan därför anses vara abduktiv, 
som beskrivs vara just när växling görs mellan teori och empiri (Svensson, 2015). 
	

4.4.2 Hermeneutik som angreppssätt 

Föreliggande studie har utgått från en hermeneutisk forskningstradition. Hermeneutik inne-
bär att fokus inte ligger på att finna den absoluta sanningen, någon sådan existerar inte. Fokus 
ligger snarare på att beskriva individers eller gruppers livsvärld, att skapa en förståelse av män-
niskans verklighet där tolkning av språk och handling blir central. Kunskap, tankar och känslor 
som grundar sig på forskarens förförståelse ses som en del av forskningsförfarandet. Det cen-
trala inom den hermeneutiska forskningstraditionen är att studera forskningsproblemet uti-
från en helhet, för att få kunskap och förståelse. Det empiriska materialet i denna studie, det 
vill säga intervjuerna blir föremål för vår tolkning i förhållande till helheten (Bryman, 2018).	

4.5 Etiska överväganden 

Innan studiens genomförande har en egengranskning i etiskt ställningstagande gjorts tillsam-
mans med berörd handledare. Granskningen fann inte några etiska försvårande omständig-
heter.  
 
Denna studie har följt de fyra övergripande forskningsetiska principerna som gäller all forsk-
ning. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innefattas de fyra forskningsetiska principerna av konfi-
dentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. Konfidentiali-
tetskravet innebär att personlig information ska hanteras konfidentiellt, så att inte obehöriga 
kan ta del av personlig information. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas 
in om respondenterna endast får användas i det specifika forskningsändamålet om inte in-
formation ges om annan tillämpning. Samtyckeskravet innefattar att respondenterna frivilligt 
deltar i undersökningen och när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. Den sista 
forskningsetiska principen, innefattas av informationskravet, som innebär att respondenterna 
informeras om syftet för undersökningen och dess olika moment innan deltagande. De etiska 
principerna informerades i den initiala kontakten med samtliga respondenter genom ett ut-
skickat missivbrev via e-post (Bilaga C). I missivbrevet framkom studiens syfte och förfrågan 
om de tilltänkta ville delta i studien.  Vidare informerades att deltagandet i studie var frivilligt 
och att respondenternas identitet skulle hanteras konfidentiellt och att insamlat material end-
ast skulle användas till denna studie. Innan samtliga intervjuer ägde rum informerades de 
forskningsetiska principerna även muntligt för respondenterna samt att de när som helst un-
der intervjuns gång har rätt att avbryta deltagandet i studien. Alla respondenter i denna studie 
gav sitt muntliga medgivande till deltagande i denna studie. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

5.1 Beskrivning av respondenter  

Samtliga respondenter uppfyllde inklusionskriterierna för deltagandet i denna studie. Alla re-
spondenter i studien är kvinnor som är verksamma på olika enheter inom socialtjänst eller på 
skyddat boende i olika kommuner i mellansverige. För att underlätta läsningen samt tillför-
säkra respondenternas anonymitet namnges respondenterna på följande sätt:	
	

• Respondent A arbetar sedan år 2012 som socialsekreterare på utredningsenheten för 
barn och unga. Hon tog socionomexamen år 2009 samt har utbildning i PATRIARK, 
som är ett riskbedömningsinstrument beträffande riskfaktorer i samband med he-
dersrelaterat våld och förtryck. Hon har sedan tidigare arbetat med missbruksbe-
handling på HVB-hem. 	

	
• Respondent B arbetar sedan år 2014 som socialsekreterare på vuxenenheten för våld i 

nära relation och hedersrelaterat våld. Hon tog socionomexamen år 1978 och har arbe-
tat inom de flesta enheter inom socialtjänsten samt som skolkurator. Hon har även gått 
flertalet utbildningar inom hedersrelaterat våld, bland annat PATRIARK.	

	
• Respondent C tog beteendevetarexamen med inriktning hedersrelaterat våld år 2006. 

Hon arbetar sedan år 2017 som socialsekreterare på vuxenenheten för våld i nära re-
lation och hedersrelaterat våld. Innan dess har hon arbetat med öppenvårdsinsatser på 
Kvinnocentrum. Hon har gått flera utbildningar inom hedersrelaterat våld, bland an-
nat PATRIARK.	

	
• Respondent D är verksamhetschef för skyddat boende för kvinnor och barn sedan år 

2012. Hon tog beteendevetarexamen år 2005. Tidigare har hon arbetat inom kriminal-
vård samt inom missbruksbehandling på HVB-hem. Hon har utbildning i PATRIARK 
och flertalet andra utbildning rörande våld i nära relation samt hedersrelaterat våld.	

	
• Respondent E tog socionomexamen år 2015 och arbetar som samordnare på skyddat 

boende för kvinnor och barn sedan ett år tillbaka. Hon har innan dess arbetat inom 
vuxenenheten missbruk samt enheten för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. 
Hon har utbildning i könsstympning samt i PATRIARK.	

	
• Respondent F är sedan år 2016 föreståndare för ett skyddat boende för kvinnor och 

barn. Hon tog lärarexamen år 1998 och har arbetat inom skola som bland annat speci-
alpedagog, rektor samt även arbetat med ensamkommande ungdomar. Har sedan 
kompletterat med utbildning inom våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 15 po-
äng via NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid). 	

	
	
	
	
	



 17 

5.2 Att arbeta i ett komplext arbetsfält fyllt med dilemman 

Det finns en enhetlig syn hos de intervjuade respondenterna att ärenden med hedersproble-
matik är oerhört komplexa. De stora svårigheterna är att hedersvåldet och förtrycket är sankt-
ionerat och utövat av ett kollektiv och respondent D resonerar: 	
	

Det är väldigt komplext. I våld i nära relation när det är en gärningsman är det nog 
så problematiskt. Har du hederskontexten blir det mycket mer problematiskt, från 
socialtjänstens sida, från vår sida [skyddat boende] och från kvinnans sida. Det är 
ett sådant stort problemområde, hotet behöver nödvändigtvis inte ske i Sverige… 
Det är ett svårarbetat område.	

	
Den största svårigheten och utmaningen beskriver respondenterna är att hitta ett säkert ställe 
för den hedersutsatta kvinnan att bosätta sig på efter placeringen på skyddat boende. De be-
skriver att arbetet innebär att göra en hot och riskbedömning kontinuerligt utifrån PATRIARK 
som är ett instrument som tar fram riskfaktorer beträffande mönster i det hedersrelaterade 
våldet. Även en omfattande kartläggning görs av vart kvinnans hotfulla nätverk befinner sig 
geografiskt och utifrån det kan en lämplig kommun hittas som kvinnan kan bosätta sig i . Re-
spondent D uttrycker: 	
	

Vi kan börja att prata om nationalitet. Vissa nationaliteter som är minoriteter i Sve-
rige har stenkoll på varandra, romer till exempel, nu har vi ju olika inriktningar 
inom romer men romer. Du kan sätta på en romsk kvinna traditionella svenska 
kläder, men hela gångsättet hon går på avslöjar att hon är rom i grunden för att 
hon har burit klänningen i så många år, och den väger ju en hel del. 

	
Att resonera kring vart minoritetsgrupper är etablerade menar respondenterna är nödvändigt 
för att hitta en säker plats för den hedersutsatta kvinnan att bosätta sig. Å andra sidan visar 
tidigare forskning (Ålund och Alinia, 2011; Carbin, 2010b) att när kategorisering av människor 
görs finns risk för att stereotyper skapas som sedan leder till att maktstrukturer upprätthålls 
och förblir ojämn mellan olika grupper. Ett dilemma skapas där kvinnan måste skyddas men 
kartläggningen riskerar att stigmatisera grupper. Med utgångspunkt i ett kritiskt socialt arbete 
bör socialarbetare enligt Mattsson (2012) vara medvetna om att deras arbete kan bidra till och 
upprätthålla en ojämlik maktfördelning. Det är viktigt att kritiskt reflektera över sitt arbete för 
att inte fastna i stereotypa uppfattningar som kan leda till stigmatisering av minoritetsgrupper. 
Flera av respondenterna menar att de får upp en röd flagg när det handlar om hedersvåld och 
de hänvisar till de uppmärksammade morden på Pela och Fadime. Dock reflekterar Respon-
dent A om det faktiskt är så att hedersvåld innebär större fara än annat våld eller om det grun-
dar sig i bakomliggande föreställningar:	

 
...ja..alltså någonstans har man ju i bakhuvudet massa olika historier som hänt 
kring Pela, Fadime. Alltså jag tror mer det är en känsla utifrån den bakgrundsbild 
man har med sig, men sen vet jag inte de facto om det är så, om det är viktigare, 
det ska jag inte säga...Vi kan inte bara gå in i hedersfacket, utan man behöver tänka 
ifall det här är tillförlitligt.  

	
Citatet ovan visar hur respondenten reflekterar över att inte bara grunda sitt agerande på sin 
bakomliggande uppfattning om hedersvåld. I kritiskt socialt arbete är det enligt Mattson 
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(2012) viktigt att vara medveten och ifrågasätta rådande tolkningar och antagande för att 
kunna bedriva ett socialt arbete som bidrar till bättre bedömningar. 	
	
Tidigare forskning (t.ex. Carbin, 2010b; Ålund & Alinia, 2011) tar upp att svenskhet har kon-
struerats som det eftersträvbara idealet. De jämställda har således tillskrivits svenska familjer 
och på så vis skapas ett “vi” och “dem” tänkande, där “de” är underordnade “oss” i majoritets-
samhället. I linje med tidigare forskning kan respondent F tolkas resonera kring att en ut-
ländsk familj har en kultur som inte anses stämma överens med den eftersträvbara svenska 
kulturen: 	

 
Man tänker ju och vill ju gärna tänka positivt att om man fångar upp dem direkt 
när de kommer till Sverige att vi liksom ska framföra hur man lever här och vad 
som är lagligt här…Att här är kvinnor fria och får göra egna val... 

	
Med utgångspunkt i ett postkolonialt perspektiv (Herz & Johansson, 2012) visar responden-
tens uttalande hur etnocentrism tar plats där det blir tydligt hur lösningen på problem antas 
vara anpassning till den svenska kulturen. På så vis ges utrymme till att maktstrukturer skapas 
där “de” alltid underordnas “oss”.	
	

5.2.1 Att vara vaksam på stereotyper 

En del i det kritiska sociala arbetet är att vara vaksam på att skapa stereotyper. Det fanns skill-
nader i hur respondenterna resonerade gällande vilka egenskaper de tillskrev de hedersutsatta 
kvinnorna. Respondent A resonerar utifrån att kvinnorna inte är starka individer:	
	

Det kanske inte är det vanligaste att det är värsta superstarka kvinnan, alltså de har 
ju ofta inte värsta karriären utan de är ju oftast rätt så nedtryckta och att då klara 
av att liksom flytta till ny plats, skaffa ny lägenhet och så, det blir tufft.  

	
Respondent F hade en annan utgångspunkt “Ja alltså i grunden är hon ju stark eftersom hon 
har gjort det här uppbrottet, så i grunden är det ju otroligt starka kvinnor”.  	
	
Som citaten visar har respondenterna olika uppfattning om de utsatta kvinnorna som de möter. 
Det finns även meningsskiljaktigheter huruvida kvinnan kan ses som självständig eller inte, 
“Där upplever jag att det finns en ganska stark självständighet och att man har väldigt stora 
förmågor”. - Respondent E. 	
	
Respondent C är däremot av en annan uppfattning: 	

 
Att klara sig själv har de ju inte blivit tränade i. Våra [svenska] ungdomar tränas ju 
från tidig ålder att vara självständiga, ringa själv, göra saker själv och sådär. De här 
tjejerna tillåts ju inte det, det här ska familjen sköta, det här behöver inte du bry 
dig om, liksom så. De har inte tränats i det, och blir väldigt hjälplösa i det läget.	

	
Mot bakgrund av den tidigare forskningen (Sjöblom, 2006) kan det vara ett resurskrävande 
arbete för kvinnorna att skapa ett nytt liv baserat på egna beslut, och inte utifrån kollektivets 
vilja, vilket också flera av respondenterna framför. Det kan å andra sidan vara lätt att skapa 
stereotyper utifrån vissa kategorier till exempel att tillskriva utländska kvinnor som nedtryckta, 
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osjälvständiga och påverkade av kollektivet (Mattsson, 2012). Dock är det viktigt i ett kritiskt 
socialt arbete att öppna upp för alternativa tolkningar, att se utöver det dominerande synsättet 
för att kunna göra en saklig bedömning som inte baseras på redan förutbestämda föreställ-
ningar. Det finns en risk genom att resonera som respondent C gör; att svenska ungdomars 
beteende ses som det normala medan utländska ungdomar utmålas vara hjälplösa och avvi-
kande från det normala. Det kan vara förståeligt i socialarbetarens roll för att kunna hjälpa den 
enskilda kvinnan men kan på längre sikt innebära att maktstrukturer upprätthålls. 	

5.3 Det svåra uppbrottet från familjen 

Frågan huruvida en kvinna bör lämna sin familj helt och hållet eller om förändringsarbete kan 
bedrivas i familjen för en återförening är en komplex frågeställning menar respondenterna. Det 
finns dock en upplevelse att det inte är möjligt att arbeta framgångsrikt med återförening i 
familjer där hedersrelaterat våld förekommer. Respondent F uttrycker:	
	

Och då tänker jag så här att det är jättesvårt att få någon som inte vill eller själv 
väldigt aktivt jobbar för att förändra sitt tankesätt, jag ser att det är ja...så gott som 
omöjligt faktiskt, för det är så starka krafter som man inte riktigt kan förstå, och 
som man faktiskt är uppväxt med...och det är liksom deras rätta sätt.  

	
Citatet ovan visar en del utmaningar som socialtjänsten måste bemöta vid hantering av ären-
den som är hedersrelaterade. Även tidigare studier (Socialstyrelsen, 2014) har uppmärksam-
mat komplexiteten gällande förändringsarbete i de aktuella familjerna. Det är viktigt att som 
socialarbetare vara medveten om att det kan råda en ojämn maktfördelning mellan offer och 
familj och att det därför är viktigt att inte pressa fram en dialog mellan dem. Vidare understryks 
att individens egna önskningar och behov ska tas i beaktning. Respondent A från socialtjänsten 
betonar att ett samarbete med föräldrar kan bedrivas i vissa fall: 	
	

Ja, om ungdomen har motivation till det själv, om tjejen vill prata med mamma 
och pappa, men är det så att ungdomen är livrädd då gör vi inte det. Jag har inte 
varit med om, eller ja, jag har aldrig upplevt att de samarbetar.  

	
Respondent A:s uttalande gällande hur socialtjänsten arbetar utifrån ungdomen innebär en 
ökad medvetenhet och att socialtjänsten inte längre insisterar på att ha ett familjärt perspektiv 
vid hantering av ärenden som rör hedersvåld, vilken tidigare forskning varnat om (Hellgren & 
Hobson, 2008; Wikström & Ghazinour, 2010).  Alla respondenter menar att kvinnans välbe-
finnande går före familjens sammanhållning och att det nästan alltid innebär att kvinnan be-
höver lämna sin familj och kontext helt. Respondent C uttrycker på följande vis:	

 
För en del hedersutsatta handlar det om att aldrig någonsin i hela sitt liv kunna 
prata med sin syster, träffa sin syster, besöka sin farmor...det är ju väldigt svårt. 

	
Respondenterna menar att det är ett mycket svårt beslut för kvinnorna att lämna sina familjer 
och i många fall handlar det om att kvinnorna inte är införstådda med vad beslutet faktiskt 
innebär:	
	

Sen kanske man inte är helt motiverad eller införstådd vad det betyder att bryta 
upp. Det är väldigt vanligt att det kommer en dipp i måendet, både för att 
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verkligheten kommer att komma ifatt en, det man inte hunnit bearbeta, för man är 
ju i något slags fly eller attack läge, leva eller dö läge. Respondent D. 

	
Respondent A menar att det i det svåra beslutet finns en ambivalens: 	
	

Det finns ju inget svårare att än att behöva bryta upp med hela sin familj, och även 
om det är personer som gjort dem väldigt väldigt illa genom att de har blivit utsatta 
för våld och kontroll och begränsningar och såklart är arga och besvikna på sina 
föräldrar men så är det ju också komponenterna att de älskar sina föräldrar och 
saknar dem. 

	
Ovanstående citat visar att det finns en kluvenhet hos en hedersutsatt kvinna. Å ena sidan vill 
hon lämna sin familj å andra sidan vill hon stanna. Även i den tidigare forskningen (Baian-
stovu, 2012) lyfts svårigheten i beslutet för kvinnan då hon måste vara beredd att ge upp stora 
delar av sitt liv när hon lämnar sin familj.  
	
Flera av respondenterna betonar att de hedersutsatta kvinnorna rekommenderas att inte ha 
kontakt med någon i familjen, släkten eller vänner inledningsvis när de anländer till ett skydd-
dat boende då de inte kan veta vem de kan lita på. Respondenterna menar vidare att de först 
måste bilda sig en uppfattning om hur det ser ut för kvinnan, om det möjligtvis finns någon 
person som kan bedömas vara säker att hålla kontakten med. Även tidigare forskning (Wik-
ström & Ghazinour, 2010) framhåller vikten av att hedersutsatta kvinnor inte bör ha någon 
kontakt med sin familj. Det kan bli problematiskt om kvinnan gör sin egen bedömning och 
respondent D uttrycker:	
	

...man vet att man måste bryta upp, man vet att man behöver hålla sig undan, men 
man kan inte motstå chansen att ha kontakt med vissa familjemedlemmar, så det 
kan vara problematiskt av den anledning också att kvinnan gör egna bedömningar 
om hur andra i släkten kommer att värdera det här hotet som finns och så missbe-
dömer kvinnan allvarlighetsgraden... 

	
Samtliga respondenter framför att det är vanligt att familjen kontaktar kvinnan efter att hon 
har kommit till det skyddade boendet och får utstå påtryckningar och hot, som även är ett 
problem som lyfts i tidigare forskning (Linell & Schlytter, 2010). Respondent C uttrycker: 	

 
Och att familjen tänker “hon är förlorad, vi glömmer henne” och inte aktivt söker 
eller letar. Sen finns det ju dom som aldrig någonsin i hela sitt liv kommer bli läm-
nade ifred.  

	
Respondent B resonerar om att det finns många olika strategier som familjen tar till för att få 
kvinnan att återvända hem:	
	

Det är ju inte helt ovanligt att familjen kontaktar kvinnan och säger att en släkting.. 
ja mormor eller någon annan äldre nära släkting har blivit sjuk, du måste komma 
hem. Sen visar det sig att det bara är lögn…men då har ju kvinnan redan tagit sig 
hem igen. 

	
Det finns en oenighet hos respondenterna på skyddat boende gällande hur hanteringen ser ut 
för att inte kvinnorna ska ha kontakt med sina familjemedlemmar, åtminstone inledningsvis 
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när kvinnan kommer till ett skyddat boende.  Respondent D beskriver att de aktivt har valt att 
inte ha mobil eller internetförbud för kvinnorna. De jobbar istället med att göra kvinnorna 
medvetna och införstådda med vad det kan innebära om de tar kontakt med sin familj: 	
	

Nej ska man orka den här processen så kan man inte komma till ett skyddat boende 
och fråntas internet och telefon, vi jobbar inte så utan vi förklarar att vi ju har andra 
i det här boendet och vissa har risk för dödligt våld.  

	
Respondent E anser däremot att det är viktigt att ha ett mobilförbud under de första tre veck-
orna när en kvinna kommer till det skyddade boendet och menar att: 	

 
Det är säkerhetsåtgärd vi gör, dels för att kvinnan ska slippa påtryckningar utifrån, 
att ta emot massa sms och påtryckningar på sociala medier, men också såklart för 
att vi behöver bilda oss en uppfattning, så att vi vet att inte kvinnan tar en massa 
kontaktar, vi har ju andra på boendet också att förhålla oss till.  

	
Med anledning av att kvinnorna inte har någon kontakt med sina familjer blir de satta i en 
ännu mer utsatt situation präglat av ensamhet och samtliga respondenter menar att det är 
vanligt att kvinnor inte orkar fortgå i processen att lämna hela sin kontext och därför går till-
baka till sin familj. I många fall kan det handla om att kvinnan inte varit mentalt redo att ta 
det stora beslutet att bryta upp från allt, vilket ofta resulterar i att kvinnan faller tillbaka. Re-
spondent B menar att kvinnornas kluvenhet kan ses som en del i den mentala processen att 
lämna sitt sammanhang, men påtalar att det i slutänden inte är hållbart att återgå till ett liv 
präglat av våld och förtryck:	
	

Vi väntar alltid till de söker hjälp igen och det gör dem, för det blir inte bättre… Har 
man en gång lämnat och förstått mekanismerna så… Det går inte att leva så här, så 
här lever man inte generellt i Sverige. Det här är nåt fel, då börjar man känna, var-
för ska jag finna mig i det här? Vi hjälper ju dem att medvetandegöra hur det är, 
prata med dem, hur vill du att din framtid ska se ut, hur vill du att dina barn ska 
leva? Då är det ofta barnen som gör att; jag vill inte att mina barn ska behöva leva 
så. Vill inte att mina barn ska blir såna här: våldsutövare om det är pojkar, kontrol-
lerande. Min dotter ska inte könsstympas, min dotter ska visst kunna få utbilda sig 
till det hon vill, och när man har kommit så långt i sina ändrade värderingar, då går 
det inte att vara kvar.  

	
Särskilt svårt menar Respondent A att det är för unga personer: 	
	

Men för en 15-årig tjej så är pojkvännen livsviktigt och speciellt när de har lämnat 
sin familj, att då kräva att de måste lämna hela sin vänskapskrets och ja allting, ja 
det är ju att lämna hela sin identitet.  

	
Det står klart att det är problematiskt för hedersutsatta kvinnor att lämna hela sitt liv med 
anledning av rädslan att mista sin identitet och sina närstående, vilket även lyfts i den tidigare 
forskningen (Baianstovu, 2012; Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). Det kan ses som en utmaning 
för socialtjänsten och skyddade boenden att stötta kvinnorna i uppbrottsprocessen med anled-
ning av att kvinnorna är tvungna att offra hela sitt gamla liv för att bevara sin säkerhet. Även 
Socialstyrelsen (2014) upplyser om att socialarbetare bör ha förståelse och ha kännedom om 
att kvinnorna kan ha kluvna känslor i en uppbrottsprocess. 	
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5.3.1 Svåra avvägningar när barn är inblandade 

Respondent A som arbetar med utredning av barn beskriver att det är stor skillnad i ärende-
förfarandet när barn är inblandade. I det fallet när det handlar om en kvinna utan barn är det 
kvinnans egna beslut att lämna sin kontext eller inte, men när det finns barn med i bilden 
behöver kvinnan väga in ytterligare aspekter i beslutet:  	
	

Ja alltså det finns ju lagstadgat i föräldrabalken att man ska skydda sina barn, det 
finns ju stöd för det, men sen är det alltid, tänker jag, en balansgång för kvinnan. 
Att kunna ha tillräckligt på fötter för det är ett stort dilemma i de här ärendena att 
det finns en risk för att bli ifrågasatt i en framtida vårdnadstvist, om man har drivit 
något som man inte har på fötterna för och det är det väldigt många kvinnor som 
är rädda för att göra, att ta det här stegen, att fortsätta leva skyddat.  

	
Utöver att kvinnan har ett ansvar som vårdnadshavare att skydda sina barn har även social-
tjänsten ett ansvar för barnen. Har en kvinna inte förmågan att skydda sina barn kan social-
tjänsten behöva gå in med tvångsåtgärder och placera barnet i en säker miljö, menar Respon-
dent A:	
	

...finns en hög risk för att de ska behöva fortsätta bevittna våld då är det ju inte så 
att vi bara släpper det för att hon [kvinnan] flyttar tillbaka. Alltså där finns det ju 
ett skäl till att börja prata om att agerar du inte för de här barnens skydd så kommer 
vi att behöva göra det.  

	
Kvinnan blir i detta läge väldigt utsatt och respondenten uppger att det är relativt vanligt att 
en kvinna helt drar tillbaka sin historia: 	
	

...där kvinnorna också är ganska strategiska i det och då blir det svårare för oss att 
om de säger att de har hittat på allting, ingenting av det jag har sagt har varit sant, 
jag har bara kommit på det här för att få uppmärksamhet, min man har aldrig slagit 
mig, vi har bara bråkat och jag vill bara straffa honom. Och då har vi ju ingenting 
på fötterna om det inte har funnits andra bevis.  

	
Tidigare forskning (Baianstovu, 2012) visar att kvinnor ibland tar tillbaka sin historia för att 
kunna återgå till sitt gamla liv. I likhet med tidigare forskning visar också ovanstående citat att 
det förekommer att de utsatta kvinnorna tar tillbaka sina utsagor om att de blivit utsatta för 
våld. Detta leder till utmaningar för socialtjänsten då de ställs inför komplicerade bedöm-
ningar där ett barn behöver skyddas och det finns svårigheter att samarbeta med vårdnadsha-
vare. 	

5.4 Emotionellt separation och isolering för kvinnan 

I den tidigare forskningen (t.ex. Håkansson, 2007; Wikström & Ghazinour, 2010) framförs att 
skyddat boende är nödvändigt för de hedersutsatta kvinnornas säkerhet men kan på längre sikt 
även innebära en upplevelse av ensamhet och en känsla av att ha förlorat hela sitt liv. Samtliga 
respondenter diskuterade detta och uppgav att det var särskilt svårt för hedersutsatta kvinnor 
eftersom många av dem tidigare levt mycket nära sina familjer och Respondent E säger: 	
	



 23 

Det är en emotionell separation. En person som har vuxit upp i ett kollektivistiskt 
sammanhang bygger ju sitt liv väldigt mycket kring det, att man lever tillsammans 
och att man är beroende av varandra. Det är svårare för hedersutsatta kvinnor än 
de som är utsatta för våld i nära relation eftersom man måste bryta med så många 
människor, syskon, mamma, ja alla nära. Man blir så ensam.  

	
Även respondent C resonerar på liknande sätt: 	

 
Men när man sitter där alldeles ensam då vet man inte vem man är socialt, över-
huvudtaget, och vet inte hur man ska skaffa andra vänner. För de har ju alltid fun-
nit där, det har ju varit släkten.  

	
Som citaten visar befinner sig de hedersutsatta kvinnorna i en sårbar och utsatt situation, och 
det är inte ovanligt att kvinnorna bryts ner emotionellt, menar respondenterna. Kvinnorna 
behöver stöd och hjälp på olika sätt, menar respondent E:	
	

Det handlar ju först om att lära sig vad det finns för rättigheter i Sverige, vad kan 
jag få för hjälp. Man får börja där, sen kommer det emotionella. Men problemet är 
att man är i allt samtidigt. Det handlar väldigt mycket om att stötta och strukturera 
upp och ge mycket information. Man behöver väldigt mycket stöd för man blir väl-
digt ensam. Man kanske har förberett sig på att lämna, men sen så kommer käns-
lorna över en, man vet att man kommer att bli ensam men när man väl sitter där 
ensam så blir det tufft. 

	
Citaten ovan visar att det är många olika delar att förhålla sig till för kvinnan, samtidigt som 
hon befinner sig i en emotionell kris, vilket kan vara oerhört påfrestande för kvinnan, menar 
respondent D: “En osäkerhet för framtiden, ilska över att varför ska jag behöva göra de här, 
det kommer ofta en väldig dipp i måendet”. 	
	
Respondent D som är verksam inom skyddat boende menar att det är viktigt att finnas 
där för kvinnan när hon behöver det: 	

 
Vi är där dygnet runt, på dagtid har man fullt upp med barnen, om man har barn, 
när tempot slås av på kvällen, det är då alla tankar kommer, därför är vi där dygnet 
runt. Vi har dels kontinuerliga stödsamtal på daglig basis och praktiska ärenden, 
förklarar hur processen ser ut. Sen är det just kvällarna, det är det som är skillna-
den, man kan komma till oss, man är inte själv.  

	
Citatet kan tolkas att kvinnorna behöver stort stöd och hjälp i sin situation. Även i den tidigare 
forskningen (Håkansson, 2007; Sjöblom, 2006; Wikström & Ghazinour, 2010) betonas att stö-
det är viktigt för hedersutsatta kvinnor  för att kunna ta sig fram i livet.  
	
Några av respondenterna för ett resonemang om att kvinnorna har svårt att fatta egna beslut 
och är osjälvständiga eftersom de levt i ett kollektiv innan där individen har fått stå tillbaka. 
Respondenterna beskriver att kvinnorna inte är vana att få hjälp och stöd av myndigheter och 
att det kan finnas en skepsis mot dem. De menar att kvinnorna tidigare endast har förlitat sig 
på sin egen släkt. Fokus i arbetet ligger därför i att få kvinnorna att känna att de har rätt att 
bestämma över sitt eget liv menar Respondent F: 
	



 24 

Vi jobbar ju för att flickan eller kvinnan ska bli stärkt själv, och kunna göra sina 
egna val och bestämma hur hon vill och tänker leva. Vi gör vårt bästa för att få den 
här individen att känna att hon är stark och har rätt till sitt eget liv.  

	
Att bedriva ett stärkande arbete för att få kvinnorna att känna sig trygga i sig själva och våga ta 
egna beslut är även något som tidigare forskning (Wikström & Ghazinour, 2010; Sjöblom, 
2006) belyser. Att på detta sätt försöka stärka individens egna resurser och förmågor är en 
viktig del i ett kritiskt socialt arbete (Herz & Johansson, 2012). Genom att socialarbetaren ar-
betar på ett varsamt sätt och försöker ha ett “makt tillsammans” förhållande socialarbetare och 
klienter emellan istället för att inta en maktposition minskas den ojämna maktfördelning och 
bättre förutsättningar skapas för individen. 	

5.4.1 Frigörelsens baksida  

En del av respondenterna tar upp att många kvinnor, i sin iver att vara självständiga och ta 
egna beslut, “ibland gör lite tokiga val” som Respondent B uttryckte det. Respondent F menar 
att det finns en sådan eftersträvan att leva i frihet eftersom man har varit förtryckt och levt 
instängd i sitt tidigare liv. 	

 
Då vill man prova allt. Och då kanske man inte är 22 år utan man blir som en 13-
åring. Då vill man pröva på det och man vill åh gå på disco och hänga med nån kille 
och så tänker man inte på att det här kan röja mig, det här kan ge hållhakar på mig 
om jag berättar om det.  

	
Respondent C beskriver att det inte är ovanligt att de unga kvinnorna utvecklar andra riskbe-
teenden, vilket skapar en dubbel utsatthet:	

 
Man ska prova på att dricka alkohol, man ska prova på att ha sexuella kontakter, 
sen så mår man dåligt. För man har ändå en slags ingrodd grundvärdering som 
man bryter mot men som man sen upptäcker att det här var ju inte bara kul.  

	
Ovanstående citat vittnar om att de unga kvinnorna blir påverkade av att ha varit begränsade 
i sin frihet. Även i den tidigare forskningen (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014) framkommer att 
konsekvenserna av att ha blivit utsatt för hedersrelaterat våld kan leda till störningar i unga 
kvinnornas utveckling och identitetsskapandet. 

5.5 Behovet av långsiktiga strategier 

Respondenterna resonerar kring hur det ser ut för de hedersutsatta kvinnorna på lång sikt efter 
de har varit på de skyddade boendena och respondent B säger “Ja, så både stödet och skyddet 
är jätteviktigt för att det ska bli hållbart på lång sikt, och det kräver jättemycket resurser.” Flera 
av respondenterna tar upp att det är svårt att ge kvinnorna goda förhoppningar om framtiden 
och respondent E säger “Ja, man skulle vilja att det fanns mer hopp, att det fanns mer möjlig-
heter för de här kvinnorna att snabbare kunna påbörja ett nytt annat liv. För då kanske man 
orkar stå ut mer i processen.” Respondent E menar att en kvinna kan bli isolerad och ha svå-
righeter i sin livsföring efter en placering på skyddat boende, men att samhället har ett ansvar:	
	

Nej och där har ju samhället ett otroligt stort ansvar för hur låst man ska behöva 
bli. Man behöver kunna lita på ett rättssystem där våldsförövare blir dömda. Då 
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sätter man en stämpel på vad som är acceptabelt. Vad man kan komma undan med. 
Och att det inte ska vara så svårt att leva skyddat heller, bostäder med mera. Det 
ligger på mig att hitta ny bostad och man kartlägger vart man kan bo, vad det be-
döms som säkert osv men så kanske det inte finns bostad där. Då står man och 
stampar. Det blir problem.  

	
Respondenterna resonerar kring att kvinnorna behöver kunskap i riskhantering. Respondent 
F menar att stora resurser läggs på att lära ut strategier hur kvinnorna kan ta sig fram i livet 
med upprätthållet skydd: 	
	

Sen lär vi henne också hur hon kan skydda sig. Om hon träffar på någon på ett 
köpcentra, eller ja.. alltså inte gå undan där ingen är, utan höras och be om hjälp, 
spring in där det är mycket folk, alltså det finns många såna bitar.. vad gör du om 
någon plötsligt skickar ett sms och du ser och förstår vem det är fast den inte hade 
ditt nummer… Såna frågor pratar vi mycket om, hur hon kan göra, för hon kommer 
ju inte bo kvar här, hon kan ju inte bo på ett skyddat boende hela sitt liv, det är ju 
inte alls målet.  

	
Respondent C belyser att det är viktigt för kvinnan att förstå sina begränsningar när hon lever 
under skydd: 	
	

Det är inte enkelt att leva under skydd när man kommer ut i samhället. Vissa saker 
kan man ju inte göra och det måste man förstå. Kunna ha det så inpräntat i sig att 
det här gör jag inte, att man har en fejk-story att berätta för nya bekanta, det är så 
många olika delar.  

	
Citaten belyser att det finns problematik kring livet för de utsatta kvinnorna på lång sikt och 
att att kvinnorna är i behov av stöd och hjälp för att finna lösningar. Även tidigare forskning 
(Håkansson, 2007) belyser denna problematik och behovet av långsiktiga lösningar. 	

5.5.1 Vikten av samverkan  

För att uppnå långsiktiga lösningar behövs ett bättre samarbete mellan olika myndigheter och 
aktörer, menar respondenterna. Respondenterna uttrycker att de saknar samverkansteam när 
det handlar om hedersrelaterat våld. De menar att det finns det i många andra frågor inom 
socialt arbete men ofta saknas när det handlar om hedersrelaterade ärenden. Samtliga respon-
denter från de skyddade boendena är eniga om att det finns stora skillnader beroende på vilken 
socialtjänst som är aktuell för den utsatta kvinnan och respondent D uttrycker:	

 
Vi [skyddat boende] jobbar med vissa kommuner som har en väldigt duktig social-
tjänst, har nischade handläggare, nån form vir-team [våld i nära relation]. Sen har 
vi de som enbart tillhör vuxen och det finns ingen utarbetad strategi fortfarande i 
den kommunen hur man jobbar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld. 
Och det spelar också roll hur mycket uppdrag vi får. Vissa kommuner tycker att det 
är skönt att släppa kvinnan och vi är då med från början till slut, i allt det praktiska, 
i allt det känslomässiga, vart ska hon ta vägen… 

	
Citatet ovan visar att de skyddade boendenas uppdrag kan se mycket olika ut beroende på vil-
ket socialtjänst som kvinnan placerats från. Respondent B från socialtjänsten menar att de all-
tid finns som stöd för kvinnan och att de är delaktiga i hela processen: 	
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Vi tar alltid fullt ansvar för kvinnan även om vissa delar ges i uppdrag till det skyd-
dade boendet där kvinnan befinner sig. Men alltså vi hänger ju självklart kvar hela 
vägen i processen.   
 

Flera av respondenterna resonerar även att det finns kunskapsbrister:	
	

Det saknas mycket kunskap och utbildning kring det här i vårt samhälle, jag trodde 
att det hade kommit längre när jag hoppade in här [skyddat boende] och började 
jobba, det måste jag faktiskt säga. Det är stora brister överallt, i myndigheter och 
så finns det några som är superduktiga och har spetskompetens, men ja…det är 
svårt. Respondent F 

	
När arbetet med hedersrelaterade ärenden och hedersutsatta kvinnor fungerar som bäst 
handlar det om ett nära samarbete mellan socialtjänsten och det skyddade boendet, vittnar 
flera respondenter om:	

 
Socialtjänsten har ju ett formellt krav att ge oss ett uppdrag och det vill vi ju ha in 
skriftligen. För att vi ska ta våra åtaganden på allvar, göra genomförandeplan och 
visa det här vi gjort för kvinnan. Det blir många interna möten mellan oss [skyddat 
boende] och socialtjänsten som inte kvinnan är med på. Vilka trådar kan ni dra i 
och vilka kan vi dra i? Så det sker ju ett samarbete oss emellan. Men hela spektrat 
finns där, från de kommuner som knappt tar ansvar utöver att de har gjort place-
ringen på skyddat boende till att vissa är väldigt engagerade och drivna, de har 
kommit långt i sin stadsförvaltning, både i att jobba med att våld i nära relation och 
med heder. Respondent D 

	
Det står klart att både socialtjänst och skyddat boende anser att samarbete mellan dem och 
andra aktörer är en utgångspunkt för att de ska kunna bedriva ett fungerande arbete, och 
kunna hjälpa kvinnorna att bygga ett nytt fungerande liv. Även tidigare forskning (Håkansson, 
2007; Socialstyrelsen, 2014) konstaterar att samverkan är en nödvändighet för att hitta lång-
siktiga lösningar för de utsatta kvinnorna.  	
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom socialtjänsten och 
på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Fö-
religgande syfte har undersökts och besvarats utifrån följande frågeställningar: 
	

• Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende 
finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? 

 
• Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk 

praktik? 

6.1.1 Dilemman i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

I relation till studiens första frågeställning uppgav respondenterna att arbetet med he-
dersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten och på skyddade boenden är svårhanterligt 
vilket medför dilemman. Respondenterna uppgav att en stor del i arbetet handlar om att möta 
de utsatta kvinnorna i deras mående eftersom hedersutsatta kvinnor ofta befinner sig i en 
emotionell kris när de är i en uppbrottsprocess. Respondenterna menade att de hedersutsatta 
kvinnorna behöver ett stort stöd i och med att de hamnar i en isolerad och ensam position, 
vilket även tidigare forskning visar. Ett ytterligare dilemma som respondenterna lyfte var att 
de hedersutsatta kvinnorna ofta är kluvna i sitt beslut att lämna sin familj eftersom det kan 
kännas som att hela identiteten går förlorad. Resultatet i studien visade att empowerment var 
en viktig del i det sociala arbetet för att stärka de hedersutsatta kvinnornas egna resurser. Re-
spondenterna var även av uppfattningen att de hedersutsatta kvinnorna behöver stöd eftersom 
de var osjälvständiga på grund av att deras tidigare liv inneburit att egna val fått stått tillbaka 
för kollektivet, något som även åskådliggjorts i tidigare forskning. Respondenterna menade 
vidare att mycket av arbetet bestod i att informera kvinnorna om deras rättigheter och hjälpa 
kvinnorna med praktiska göromål för att normalisera vardagen.  
 
I tidigare forskning riktas kritik mot socialtjänsten att de har svårigheter att gå ifrån ett fa-
milistiskt synsätt där familjer inte ska splittras. Föreliggande studies resultat visar i motsätt-
ning till den tidigare forskningen, att socialtjänsten inte vidhåller ett familistiskt synsätt utan 
istället bedriver arbetet utifrån den enskilda individens önskemål. Alla respondenter var eniga 
i att kvinnorna behöver lämna sin familj för att inte bli utsatta för hedersrelaterat våld. 
 
Det kan konstateras i denna studie och i tidigare forskning att hantering av hedersrelaterade 
ärenden kräver stora resurser både på kort och lång sikt. Arbetet innefattar många olika delar 
för att hjälpa kvinnan till ett nytt liv med upprätthållet skydd. Samverkan mellan myndigheter 
och olika aktörer är en av grundstenarna för långsiktiga lösningar, vilket även lyfts i den tidi-
gare forskningen. Dock framkom det i studiens resultat att samverkan inte alltid fungerar ef-
tersom det i små kommuner inte finns kunskap och utarbetade arbetsmetoder för hur heders-
relaterat våld ska hanteras. 
 
Denna studies resultat visar i likhet med tidigare forskning att skyddat boende är en nödvändig 
insats för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld, men kan också innebära stora uppoffringar	
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6.1.2 Behovet av ett kritiskt socialt arbete  

Utifrån den andra frågeställningen; Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck för-
stås i relation till en kritisk praktik? visar resultatet att kritiskt socialt arbete är nödvändigt i 
arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Respondenterna uppgav att det fanns en upple-
velse att ärenden med hedersproblematik är komplexa att arbeta med, vilket även tas upp i 
tidigare forskning. Respondenterna uppgav att komplexiteten främst ligger i att det vid he-
dersrelaterade ärenden finns flera gärningsmän som sanktionerar och utövar våldet. Eftersom 
det finns ett stort nätverk bakom våldet behövs ett omfattande kartläggningsarbete för att hitta 
en säker plats för kvinnan att bosätta sig på. Respondenterna menade att kartläggningen ofta 
utgörs av att klarlägga vart minoritetsgrupper är etablerade och att det är en förutsättning för 
kvinnans säkerhet att arbeta på detta sätt. Med utgångspunkt i tidigare forskning och ett kri-
tiskt socialt arbete som teoretisk referensram kan kartläggningen av minoritetsgrupper ses 
som en kategorisering av människor och det finns risk att stereotypa föreställningar skapas. 
Konsekvenserna av detta kan leda till att minoritetsgrupper stämplas som avvikare och får en 
underordnad maktposition. På en strukturell nivå kan det leda till att ojämna maktstrukturer 
upprätthålls och minoritetsgrupper stigmatiseras och marginaliseras.  
 
En av förutsättningarna för ett kritiskt socialt arbete är att kunna förhålla sig reflexivt till det 
egna arbetet och hur det kan påverka och upprätta maktstrukturer. En del av respondenterna 
kan tolkas ha ett sådant arbetssätt eftersom de hade en förmåga att kritiskt förhålla sig till sitt 
arbete genom att vara öppna för annan tolkning än dominerade attityder. Vissa av responden-
terna kan däremot tolkas inte alls reflektera hur deras arbete kan påverka hur maktstrukturer 
upprätthålls. Om målet för det sociala arbetet ska vara att minska marginalisering och bidra 
till att skapa lika levnadsvillkor för människor kan det tolkas att det är   nödvändigt att bedriva 
en kritisk praktik i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.   
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att en studie har mätt det den avsett att mäta medan reliabilitet innebär 	
tillförlitligheten att få samma resultat med användandet av en liknande metod. Begreppen an-
vänds främst i kvantitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med denna studie har 
inte varit att generalisera, utan att istället få en djupare förståelse kring hur socialarbetare 
upplever hanteringen av hedersrelaterade ärenden. Resultaten från intervjuerna har sedan 
ställts mot den tidigare forskningen och den valda teoretiska referensramen. Även om syftet 
med studien inte hade för avsikt att generalisera resultatet har reliabiliteten och validiteten 
försökt att stärkas genom vissa åtgärder. Genom att intervjufrågorna som ställdes vid intervju-
erna var öppna och gav respondenterna möjlighet att tala fritt gjorde att svaren blev baserade 
helt på deras egna uppfattning och därmed kan undersökningen bli mer trovärdig. För att öka 
validiteten i denna studie har intervjuer gjorts med socialarbetare som har gedigen erfarenhet 
gällande ärenden som rör hedersvåld och förtryck inom socialtjänst och skyddat boende. In-
tervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant efteråt för att inte missa någonting som 
respondenterna uttalat sig om. Metodavsnittet har även utformats så tydligt som möjligt för 
att läsaren ska kunna följa alla steg i processen. 	
	
Det kan konstateras att denna studie inte är generaliserbar och att urvalet inte är representa-
tivt, med anledning av att ett bekvämlighetsurval har använts. När ett icke representativt urval 
används går det inte att generalisera då forskaren inte vet vilken population som stickprovet 
representerar (Bryman, 2018).	
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7 SLUTSATSER 
Slutsatser som kan dras efter genomförande av denna studie är att ett reflexivt och kritiskt 
förhållningssätt behövs i arbetet med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld. Om social-
arbetare inte tillämpar ett kritiskt förhållningssätt ökar risken för att klienters utsatthet, behov 
och insatser definieras genom ett maktutövningsperspektiv och på så vis skapas och upprätt-
hålls ojämna maktstrukturer. Det krävs stora samhälleliga resurser i arbetet med kvinnor ut-
satta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns även en del svåra utmaningar kring sam-
verkan i hanteringen av hedersvåldet med anledning av många små kommuner och andra ak-
törer i Sverige har bristande kunskaper om hedersrelaterat våld samt saknar en plan för hur 
arbetet ska bedrivas. Kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld blir på så vis helt beroende av 
vilken kommun som handlägger hennes ärende, vilket inte kan ses som rättssäkert.  I arbetet 
med att skydda en kvinna finns risk för stigmatisering av minoritetsgrupper.  Förslag till vidare 
forskning är att utvärdera rådande nationella insatser, dess för- och nackdelar utifrån ett kri-
tiskt perspektiv.  
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Bilaga A - Intervjuguide	

	
Bakgrund	
	

• Kan du berätta om din utbildning?	
	

• Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten/skyddat boende?	
	

• Hur ser din arbetslivserfarenhet ut?	
	

• Har du någon specifik utbildning/kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck?	
	

• Vad har du för arbetsuppgifter?	
	
Uppfattning om hedersrelaterat våld och förtryck	
	

• Hur skulle du beskriva din uppfattning av hedersrelaterat våld och förtryck? 	
	

• Vilka specifika svårigheter upplever du?	
	
Arbetet med hedersrelaterade ärenden	
	

• Vilka åtgärder vidtas när risk för hedersvåld och förtryck förekommer? 	
	

• Finns det riktlinjer och handlingsplaner i ert arbete med hedersrelaterat våld och för-
tryck?  Hur arbetar ni med dessa?	

	
• Behandlar ni hedersrelaterat våld och förtryck annorlunda gentemot andra ärenden 

som rör våld och förtryck?    	
	
Arbetet med den hedersutsatta kvinnan 	
 	

• Hur ser du på att arbeta med förändringsarbete i familjer när det förekommer heders-
relaterat våld och förtryck? Bör man ha kontakt med familjen?	

	
• Hur upplever du att insatsen skyddat boende fungerar för en person som är utsatt för 

hedersvåld och hedersförtryck?	
	

• Hur är din uppfattning gällande de utsatta kvinnornas situation när de kommer till/el-
ler befinner sig på skyddat boende?	

	
• Hur ser arbetet ut för att stärka kvinnorna på lång sikt?	

	
Långsiktiga strategier 	
	

• Hur arbetar ni långsiktig för att finna lösningar för kvinnan?’	
	

• Hur ser samverkan ut med socialtjänsten/ skyddat boende? även polis, migrationsver-
ket?	
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Bilaga B - Kontaktbrev 	
	
Hej,	
Vi är två socionomstudenter från Mälardalens Högskola som ska skriva vårt examensarbete. 
Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom socialtjänsten och 
på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. 	
	
Studiens syfte är tänkt att besvaras genom intervjuer och vår önskan är därför att få komma i 
kontakt med socialarbetare inom socialtjänst som arbetar med ärenden som rör hedersrelate-
rat våld och förtryck eller tidigare har arbetat inom det aktuella området.	
	
Vår förhoppning är att kunna genomföra intervjuerna under v. 6- 7. Intervjuerna är beräknade 
att ta mellan 45-60 minuter. Vi är tacksamma om vi kan få komma i kontakt med någon som 
kan hjälpa oss vidare.	

 
 
	

Tack på förhand,	
 
Jenny Allared (Kontaktuppgifter)	
Maria Wirén (Kontaktuppgifter)	
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Bilaga C - Missivbrev	

	
Hej,	
Vi är två socionomstudenter vid Mälardalens Högskola som gå termin sex, och ska nu skriva 
vårt examensarbete. 	
	
I studien har de forskningsetiska principerna tagits i beaktning, vilket innebär att ditt delta-
gande är helt frivillig och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter 
kommer att publiceras som gör det möjligt att identifiera dig som deltagare. Du kan när som 
helst välja att avbryta ditt deltagande och resultatet av intervjun kommer endast att användas 
till detta forskningsändamål.	
	
Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom socialtjänsten och 
på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. För 
att besvara studiens syfte preciseras följande frågeställningar:  	
	

• Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende 
finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? 

	
• Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk 

praktik? 
	
Vid frågor eller om du är intresserade av att ta del av resultatet kan du kontakta oss eller vår 
handledare.	
	
Vänligen,	
	
Maria Wirén (Kontaktuppgifter)	
	
Jenny Allared (Kontaktuppgifter)	
	
Handledare: Mehrdad Darvishpour mehrdad.darvishpour@mdh.se	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 


