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Honor related violence: A study of social workers' understanding of honor-related violence

Abstract
After the honor killings of Fadime and Pela, an extensively discussion started in the media, debating 

honor-related violence and oppression. This debate also made us, the authours of this paper, to pay 

attention to the problem. As a professional in social work, there are several good points to be made 

by having an in-depth knowledge in the field, both to discover individuals exposed to honor-related 

violence and to be able to protect them. The study was conducted by four qualitative interviews 

with professionals in social work with a professional experience of honor-related problems. 

Through the interviews, the social worker's view of honor problems emerged. The overall aim of 

this paper was to analyze how professional social workers relate to the phenomenon of honor-

related violence, and how the problems are made visible. A second aim was to show how social 

services can protect individuals exposed to honor-related violence based on current legislation. Our 

results demonstrate that the professionals' knowledge is critical to whether honor contexts are 

discovered and for its continuing work on these cases. 

Keywords: honor-related violence, patriarchy,sexuality, gender, control 
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Sammanfattning
Hedersrelaterat våld och förtryck har efter hedersmorden på Fadime och Pela diskuterats ingående i 

media, vilket även gjort oss som studerande uppmärksamma på problematiken. Som professionell 

inom socialt arbete finns flera poänger med att ha fördjupad kunskap inom området, såväl för att 

upptäcka som för att skydda individer utsatta för Hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har 

genomförts genom fyra kvalitativa intervjuer med professionella inom socialtarbete med 

yrkesmässig erfarenhet av hedersproblematik. Genom intervjuerna har socialarbetarnas syn på 

hedersproblematik belysts. Studiens övergripande syfte var att analysera hur professionella inom 

socialt arbete förhåller sig till fenomenet hedersrelaterat våld, samt hur problematiken synliggörs 

samt belysa professionellas syn på hur socialtjänsten kan skydda individer utsatta för hedersrelaterat 

våld utifrån aktuell lagstiftning. Studiens resultat påvisar att de professionellas kunskap är 

avgörande för huruvida hederskontexter upptäcks och för det fortlöpande arbetet med dessa 

ärenden.  

Nyckelord: hedersrelaterat våld, patriarkat, sexualitet, kön, kontroll

Förord
Vi vill tacka samtliga intervjupersoner som genom ert deltagandemöjliggjort vår studie. Tack för att 

ni visat intresse för vårt arbete genom att ni delat med er av era erfarenheter av arbetet med flickor 

inom hederskontexter.  Vi vill även tacka vår handledare Ann Kroon för att du tålmodigt stöttat oss 

i arbetet med vår uppsats. 

Tack!

Josefine och Linda
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1 Inledande kapitel

1.1 Inledning

Jag önskar att jag hade en familj. Att jag inte behövde känna rädsla för dem. Jag önskar att 

min familj kunde känna glädje när jag känner glädje. Att jag hade ett ställe att gå till när jag 

behövde. Hemma är ett minfält för mig. Jag hoppar omkring mellan minorna. Hela tiden rädd 

för att allt ska explodera(Kvinnors nätverk 2010, s. 79).

Hedersrelaterat våld har lyfts fram som ett komplext och svårdefinierat fenomen:

Det helt centrala i relationen mellan könen är mäns kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, 

att kvinnor har en roll i att reglera och bevaka flickors och kvinnors beteenden, att det ligger 

kollektiva beslut bakom bestraffning eller åtgärder för att upprätthålla acceptabla beteenden, att 

kvinnor är potentiella gärningsmän och att män liksom släkten och familjen kan återfå hedern 

genom att bestraffa den som har vanhedrat dem (Länsstyrelsen 2010 s, 7).

I media är hedersrelaterat våld något som flitigt avhandlats de senaste åren, tragiska händelser som 

utspelat sig inom den egna familjen har lyfts fram och unga kvinnors öden så som Pelas och 

Fadimes har fått belysa hedersproblematiken. Pela Atroshi var 19 år då hon 1999 blev dödad av sin 

far och sina farbröder i Kurdistan. Familjen reste dit under förevändningen att Pela skulle giftas bort 

för att på så sätt återfå familjens respekt. Det efter att ha rymt hemifrån då familjens värderingar 

krockat med det sätt Pela ville leva sitt liv. Detta var ett av de första morden i Sverige som fått 

gestalta det hedersrelaterade våldet och debatten blossade upp i media. År 2001 talade en annan ung 

kvinna vid namn Fadime Sahindal i Sveriges riksdag i samband med ett seminarium som 

avhandlade bland annat ämnet integration, om hur det är att leva under hot från den egna familjen 

utifrån en hederskontext. Hon talade om svårigheten att leva upp till sina föräldrars ideal och 

förväntningar på henne som ung kvinna samtidigt som rådande normer och värderingar i Sverige 

ofta kom i konflikt med dessa. När Fadime tre månader senare sköts till döds av sin egen far var 

mediedrevet ett faktum (Gungör & Dervish 2009).

I efterdyningar av detta bildades intresseföreningar som drev hedersfrågan i olika mediala forum. 

De lyfte debatten om vad som kom att benämnas som det hedersrelaterade våldet och 

hedersförtrycket, och demonstrationer genomfördes på flera platser i Sverige. I denna diskussion 
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framkom nya problematiseringar av hedersbegreppet som kom att ta olika inriktningar. 

Hederskulturens existens ifrågasattes, vissa ansåg det vara ett kulturellt fenomen samtidigt som 

organisationer som exempelvis kvinnojouren ansåg att problemet låg i den patriarkala strukturen 

och således inte i specifika kulturer (Gungör & Dervish 2009). Således är inte problematiken unikt 

för något speciellt land, religion eller kultur då patriarkala strukturer återfinns även i Sverige.

Frågan om hedersproblematik lyftes även till politisk nivå och olika åtgärder skapades för att 

komma till rätta med problemet. Under åren 2003 och fram till 2007 avsattes så mycket som 180 

miljoner kronor av regeringen för att skapa åtgärder för berörda individer, göra kartläggningar av 

problemet samt generera förebyggande insatser. Men även inom forskningen skapades en debatt om 

hedersbegreppets betydelse och idag finns tre tydliga perspektiv vilka bidrar med olika förklaringar 

och utgångspunkter. I en kartläggning som genomförts av fil.dr Maria Carbin för Nationellt centrum 

för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala Universitet består dessa huvudriktningar av det kulturella 

perspektivet, könsperspektivet samt det intersektionella perspektivet, vilka vi kort kommer att 

redogöra längre fram i texten. (NCK 2010).

1.2 Bakgrund
Historiskt sett har skyddet för kvinnor som utsatts för våld varit bristfälligt, första författningen 

kring kvinnors rättigheter kom 1948 genom FN:s artikel om mänskliga rättigheter. Dock gav denna 

konvention ej fullgott skydd och man tog inte med kvinnors rättigheter fullt ut vid antagandet av 

konventionen, inte heller tog man med avskaffandet av kvinnovåldet i FN:s kvinnokonvention från 

1976. Först år 1993 gav FN ut en deklaration om avskaffandet av kvinnovåldet, samma år tillsattes 

kvinnovåldskonventionen i Sverige och år 1998 antogs regeringens proposition om kvinnofrid 

(föreläsning 131114 NCK) I enlighet med FN:s konventioner, kvinnokonventionen och 

barnkonventionen har alla människor lika värde och i dessa konventioner belyses de rättigheter man 

som människa besitter och samtidigt tydliggörs hederskontexternas inskränkningar. I FN:s första 

artikel lyft det fram att Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Individer som 

lever inom hederskontexter är en del av en patriarkal struktur där frihet, rättigheter och lika värde 

inte är möjligt. I FN:s andra artikel avseende mänskliga rättigheter menar man vidare att alla 

individer har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. (FN.se).

När en individ är i behov av skydd finns stöd i lagstiftningen som är allmängiltigt för alla barn som 

vistas i Sverige. Genom lagstiftning finns ett starkt skydd för samhällets barn och  i föräldrabalkens

6:e kapitel 1§ så finns stöd för att hedersrelaterat våld och förtryck är olagligt:
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Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.( Lag 1983:47).

Heder och hedersrelaterat våld som begrepp
I en allmän kontext anses heder vara positivt laddat, detta är kopplat till goda personliga egenskaper 

och genom att inneha heder är det möjligt att få ett erkännande och gott anseende. Hedersrelaterat 

våld och hedersmord belyser däremot något helt annat. Heder i detta sammanhang är nära 

förknippat med skam, och härstammar från de omdömen och värderingar som skapas i alla 

samhällen. I relationer mellan könen blir dessa normer och värderingar särskilt viktiga. Dessa 

normer finns i alla kulturer i olika grader, och ofta har kvinnan högre förväntningar på sig att värna 

och skydda sin sexualitet. Även i Sverige vars strävan efter jämställdhet är hög, finns dessa synsätt 

kvar. Dessa kan exempelvis gestalta sig genom att kvinnor som klär sig utmanande får, till viss del, 

skylla sig själva om de blivit utsatta för övergrepp. I hedersrelaterade kontexter är det kvinnan som 

bär upp mannens heder och således är det männens uppgift att kontrollera kvinnornas sexualitet då 

de inte anses förmögna att klara detta själva. Kvinnan ska helst vara asexuell och i motsats till detta 

ideal betraktas då kvinnan som hora (Schlytter 2004 s.24f):

Kollektivets intressen står över individens väl och ve. Kontroll över unga kvinnor är särskilt viktigt 

eftersom kvinnor föder barn. Barn anses tillhöra faderslinjen, och därför ska kvinnor gifta sig inom 

den egna gruppen och bidra till dess tillväxt och reproduktion (Wikan 2008 s. 273).

Centralt i familjen är att flickan förblir oskuld till dess hon ingår ett äktenskap, för pojkar blir det 

därför viktigt att den de gifter sig med skall vara oskuld (Länsstyrelsen 2010 s. 10). I regeringens 

skrivelse (Skr 2009/10:229) framhålls familjens heder beroende av hur kvinnor och flickor inom 

familjen uppfattas, således finns en omfattande kontroll av kvinnor och flickors oskuld. Detta rör 

sig inom ett kontinuum av begränsningar från klädval, utbildning, vänner och livsstil till giftermål 

och yttersta fall kan det handla om extrema handlingar som hot, tvångsgiftermål och våld med 

dödlig utgång (Länsstyrelsen 2010 s. 7).

Heder är i många samhällen absolut, det är något man har eller inte har. Hederns motsats blir här en 

vanheder. En heder befläckas genom icke önskvärt beteende, en familj eller grupp vanhedras, och 

detta måste straffas hårt, i värsta fall genom hot, våld och död, för att hela familjer ska kunna återfå 

sin förlorade heder. Men ibland krävs inte ett felaktigt beteende för att hedern ska bli nedsvärtad,

det kan räcka med misstankar, rykten eller att individen utsatts för övergrepp som vanhedern är ett 
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faktum. Värdet av hedern ligger i betraktarens ögon, dvs. det omgivande samhällets och därför kan 

även misstankar om oönskat beteende vara fullt tillräckligt (Wikan 2008 s. 10ff).  

I början av 2000-talet uppmärksammades hedersproblematiken på allvar på svensks regeringsnivå 

och på senare år betraktas hedersrelaterat våld och förtryck som brott mot mänskliga rättigheter i 

många länder. En säker uppskattning av hur många som drabbas av HRV är svår att göra, då detta 

ofta sker i de egna hemmen utan insyn från andra. Även hur lagstiftningen är utformad i olika 

länder påverkar mörkertalet samt rådande kulturella normer, då det på vissa håll i världen betraktas 

som familjeangelägenheter som ska hanteras i det privata (Wikström & Ghaizniour 246). Men 

enligt WHO dödas uppemot 5000 kvinnor varje år av medlemmar i den egna familjen, utifrån en 

hedersrelaterad kontext. Den globala synen på hedersrelaterat våld baseras ofta på att en manlig 

släkting är förövare i syfte att återfå familjens heder, vilken offret anses ha besudlat. En distinkt 

skillnad mellan övrigt våld och förtryck mot kvinnor och hedersrelaterat våld ligger i själva 

strukturen kring våldet. Medan det förstnämnda oftast sker mellan två individer, en man som 

förövare och en kvinna som offer, sker hedersrelaterat våld i en kollektiv kontext där flera 

familjemedlemmar och ibland flera generationer är med och sanktionerar/genomför övergreppen 

(Wikström &Ghaizniour 246).

Socialtjänstens roll 
Socialtjänsten ansvarar för att, genom sitt uppdrag, upptäcka barn och ungdomar vars 

hemförhållanden gör att de far illa eller riskerar att fara illa. Detta kan te sig i socialt utanförskap 

eller socialt nedbrytande beteende antingen hos barnet, flickan eller dennes vårdnadshavare. 

Kommunens socialtjänst bär det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta är fastställt 

i Socialtjänstlagen 2 kap 1§, Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som är bosatta i 

kommunen och att de får det stöd och den hjälp de behöver (Lagen.nu). Socialtjänstens roll varierar 

beroende när i ett ärende socialtjänsten får kännedom om problematiken. Det kan variera mellan att 

vara stöttande i en beslutsprocess till att faktiskt göra ett ingripande i form av 6§ LVU. När ett 

ärende inkommer till socialtjänsten i form av en anmälan görs en förhandsbedömning, i de fall det 

finns misstanke om hederskontextuell problematik informeras inte vårdnadshavare utan 

socialsekreteraren träffar flickan ensam eller tillsammans med anmälaren.  Detta skiljer sig i från 

hur andra ärenden hanteras eftersom vårdnadshavare alltid informeras när vanliga ärenden hanteras 

och det är av stor vikt att de deltar i förhandsbedömningen. I de fall socialsekreteraren inte 

uppmärksammar hederskontexten kan socialtjänsten hantera ärendet som vanliga ärenden och det 

kan medföra risk för flickans liv.
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Socialtjänstens roll i hedersärenden är viktig utifrån flera aspekter, socialtjänsten skall tillse 

flickans bästa utifrån hennes situation och samtidigt tenderar socialsekreteraren få en roll som en 

stabil vuxen och som kan agera backspegel när flickan vacklar i sin beslutsprocess eller om hon 

riskerar att röja sitt skydd i det fall hon har hemlängtan. Dessutom har socialtjänsten en viktig roll 

utifrån en skyddsaspekt. Inte enbart att omedelbart sätta flickan i skydd utan även att föreslå för 

socialnämnden att besluta om nödvändiga begränsningar. En annan viktig aspekt är att om flickan 

omhändertas med stöd av LVU är socialtjänsten ställföreträdande vårdnadshavare. När en flicka 

omhändertas blir socialtjänstens ingripande omfattande och varaktigt och myndigheten får en viktig 

roll för dessa flickor under en överskådlig tid. 

1.3 Syfte och frågeställningar

1.3.1 Syfte

Syftet med studien är att analysera hur professionella inom socialt arbete förhåller sig till fenomenet 

hedersrelaterat våld, samt hur problematiken synliggörs. Utifrån detta vill vi även belysa 

professionellas syn på hur socialtjänsten kan skydda individer utsatta för HRV utifrån aktuell 

lagstiftning.

1.3.2 Frågeställningar

- Vad anser professionella inom socialt arbete kännetecknar hedersrelaterat våld?

- Hur resonerar professionella inom socialt arbete om hedersrelaterat våld?

- Vilket skydd anser professionella inom socialt arbete att socialtjänsten kan erbjuda 

individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?

- Hur anser professionella inom socialt arbete att lagstiftningen kan ligga till grund för skydd 

för flickor utsatta för hedersrelaterat våld?

1.4 Begreppsanvändning
I frågor kring hedersrelaterat våld finns några centrala begrepp som kommer användas i denna 

undersökning; patriarkat, HRV, nätverk och skyddat boende. Även lagstiftning i form av Lagen om 

särskild vård av unga kommer att användas och i skriften kommer vi vidare hänvisa till lagen som 

LVU. 

Såväl pojkar som flickor är offer för hedersstrukturer, dock tenderar flickor att utsättas i större 

omfattning. När pojkar utsätts är handlar det ofta om HBTQ-personer. Vi har i denna undersökning 
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begränsat oss till flickors utsatthet och socialtjänstens hantering av dessa ärenden. Därför kommer 

den utsatte benämnas som flicka i undersökningen. 

De centrala begreppen kommer nedan att förklaras för att vidare undvika frågor kring begreppens 

betydelse i denna specifika studie. 

Patriarkat

Patriarkat en benämning på sociala system inom vilka kvinnan är underordnade männen (NE.se). 

Detta system kan appliceras inom flera områden men blir tydliga inom kontexter präglade av ett 

hedersperspektiv.

HRV

Med HRV menas hedersrelaterat våld och är en förkortning av begreppet. 

Hederstänkande

Starkt traditionellt tänkande där patriarkala maktstrukturer råder, där kvinnan är underlägsen 

mannen och flickans oskuld är central. Präglas av ett omfattande nätverk, begränsningar i vardagen 

och kontroll.

HVB

Hem för vård och boende. 

Nätverk

Med nätverk menas individens direkta relationer till andra individer.( NE.se) I denna undersökning 

benämns nätverket vara familj, släkt, vänner, grannar samt andra landsmän. Nätverket kan finnas på 

olika platser i världen och tillhör ett kollektiv. 

HBTQ

Paraplybegrepp för individer med annan sexuell läggning, så som: homosexuella, bisexuella, 

transpersoner samt andra personer med normbrytande uttryck och identiteter (Rfsl.se).

1.5 Uppsatsen disposition
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel, i dess första kapitel introduceras ämnet genom inledning, 

bakgrund, syfte samt frågeställningar. Även kopplingen till socialt arbete behandlas samt 

förtydligande av aktuella begrepp. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts 

inom det aktuella området. I kapitel tre behandlas relevanta teorier som valts utifrån uppsatsens 

syfte. Det fjärde kapitlet avhandlar metodavsnittet och där återfinns val av metod, vår förförståelse 

och en diskussion kring de metodologiska val som gjorts. Kapitel fem utgörs av resultat i form av 

fragment ur intervjuerna som genomförts. Detta redovisas i en tematisk uppställning kopplad till 

relevanta teorier och forskning. I detta kapitel analyseras även intervjupersonernas utsagor i 
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förhållande till studiens analysverktyg. Kapitel sex består av en diskussion samt besvarande av 

studiens frågeställningar. Avslutningsvis redovisas referenser samt bilagor i det sjunde kapitlet.

2. Tidigare forskning
Vi har i vårt kunskapssökande valt att avgränsa oss främst till forskning som rör flickor utsatta för 

hedersrelaterat våld samt problematiken i arbetet kring detta i en svensk kontext. Detta eftersom 

vårt syfte är att analysera hur professionella inom socialt arbete förhåller sig till problematiken samt 

hur den svenska lagstiftningen behandlar den enskildes behov av skydd mot nätverket.

2.1 Perspektiv på heder och hedersrelaterat våld
Vår litteratursökning visar att det finns mycket forskning om hedersrelaterat våld, både i Sverige 

och i delar av övriga västvärlden. I samband med debatten om hedersmord skapades två läger där en 

del forskare betonade att hedersvåld bottnar i samma patriarkala strukturer som övrigt våld mot 

kvinnor, medan andra forskare betonar olika kulturella kontexter (Wikström & Ghaizniour 246). 

Denna polarisering av synen på hedersproblematik menar Maria Carbin utgör ett hinder i 

formulerandet av insatser mot hedersrelaterat våld (Carbin 2010 s. 165).

Maria Carbin fil. Dr i statsvetenskap har, i sin avhandling Mellan tystnad och tal, flickor och 

hedersvåld i svensk offentlig politik, försökt påvisa hur våld mot unga kvinnor i en hederskontext 

lyfts fram i den politiska debatten, och hur händelserna i början på 2000-talet belyste ett problem 

som definierats och förhandlats allt sedan dess. Carbin belyser förståelsen av hedersrelaterat våld 

utifrån olika diskurser inom den svenska politiken, hur arbetet för att förbättra jämlikhet mellan 

könen samt hur integrationspolitiken påverkat dessa. Carbin menar att ”svensk politik ställs inför en 

uppgift som rör själva betecknandet av problemet, något som i vid bemärkelse kan kallas 

benämnandets problematik” (Carbin 2010 s.11) Carbin beskriver det politiska arbetet kring 

hedersrelaterat våld som en kamp om betydelsen av problemet. För att komma åt problemet med 

HRV hävdar Carbin att den svenska politiken har kommit med lösningar som bottnar i tre olika 

kategorier. Dessa är reglering genom att lagstifta fram begränsningar, dialoger där samtal om 

problemet ska syfta till att belysa problematiken samt skapa förändrade attityder och exit som är den 

slutliga lösningen bestående av skyddsåtgärder för den enskilde (Carbin 2010 s. 13).

Det kulturella perspektivet belyser även speciella geografiska områden som särskilt berörda av 

hederskontexter: ”Medelhavsområdets hederstradition förs vidare och får stor betydelse för 

invandrade familjer i Sverige” (NCK 2010 s. 17). Det svenska samhället präglas av en 

individualistisk syn som i mångt och mycket skiljer sig från den kollektiva funktion som heder har i 



13

traditionella samhällen i Medelhavsområdet. Men samtidigt med detta resonemang visar forskning 

att den svenska kulturen inte heller är i avsaknad av händelser som kan ses som hedersrelaterade. 

Om hedersdefinitionen står för ”en stark kontroll som utövas mot en person i släkten när denne 

bryter eller förväntas bryta mot normen som gäller för gruppen kan denna praktik återfinnas i 

många sammanhang” (NCK 2010 s.18). Ett tydligt exempel på detta i en historisk svensk kontext, 

är den stämpel av skam som uppstod då en ogift kvinna födde ett barn, och barnet i sin tur 

betraktades som oäkting. Inom många familjer skickades den unga kvinnan bort för att föda, så 

familjen på detta sätt kunde undvika en skandal (NCK 2010 s. 18).

I den politiska debatten hamnade fokus på olika gruppers skilda värderingar och en 

värderingsdiskurs skapades. Unga kvinnor med olika etniska ursprung positionerades som utsatta 

och att de utsattes av män med hedersvärderingar samt patriarkala värderingar som var annorlunda 

jämfört med vår svenska kontext. Carbin betonar även svårigheten att definiera HRV som antingen 

eller, och ser då till berättelsen om Fadime. Ur ett könsperspektiv mördades således Fadime av 

orsaken att hon var just kvinna men Carbin ställer sig frågande till om detta räcker som förklaring, 

och vill belysa den ambivalens som finns till etnicitet i frågan. Att endast ta hänsyn till 

könsmaktsdiskursens perspektiv menar Carbin är att ignorera den speciella ställning unga kvinnor 

med invandrarbakgrund har i dagens samhälle (Carbin 2010 s. 115). 

Unni Wikan, Norge, är professor i socialantropologi och har skrivit Om heder, där hennes mål är att 

förstå hedersmord som fenomen och hur denna handling kan skänka ära till förövaren. Wikan 

menar att hedersproblematiken i västvärlden bottnar i en värdekonflikt som är typisk för det 

mångkulturella samhället. Särskilt märks denna konflikt när det kommer till den unga kvinnans 

rättigheter men även unga män blir i hög grad drabbade av hedern exempelvis genom att bli 

tvingade att övervaka sina systrar och i värsta fall utöva våld mot dessa. Genom att beskriva olika 

autentiska rättsfall med heder som motiv synliggör Wikan de olika aspekter som samverkar i dessa 

brott. Hon beskriver några av förövarna, som eventuellt och fullt möjligt, bra människor som varit 

fast i brutala system som krävt ohyggliga handlingar. Enligt Wikan utgör respekt grunden i 

hederstänkandet. Detta handlar om att andra människor ska respektera den man är och det man gör, 

samtidigt som självrespekten är viktigt och att kunna känna stolthet för sig själv och sin familj. 

Handlingar som utförs i hederns namn syftar till att återfå heder utifrån andras bedömningar av dig, 

och på så sätt kan du även återfå den egna hederskänslan. På detta sätt menar Wikan att hedern har 

två sidor, en yttre och en inre men dessa är nära sammanlänkade. I en hederskultur är hedern själva 

navet i livet, hedern är total, antingen innehar man heder eller så har man det inte. Givna regler styr 

hedern, förlorar man denna förlorar man både aktning och status.
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Siv-Britt Björktomta (2012) definierar hedersbegreppet som beroende av rådande kontexter i varje 

specifikt samhälle, och för att uppnå heder krävs att individer lever efter de normer och värderingar 

som är gällande. Dessa normer styrs av aktuell tidsepok och graden av religiositet kopplat till denna 

tid, samt även hur uppfattningen av kvinnligt och manligt ser ut (Björktomta 2012 s. 113). Häri 

ligger då en svårighet för immigrerade från områden där hederskontexter återfinns. De unga 

kvinnorna förväntas följa familjens normer och värderingar samtidigt som de ska förhålla sig till 

normer som präglar det samhälle de lever i idag (Björktomta 2012 s. 157).

2.2 Socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld
Astrid Schlytter och Hanna Linell (2008) har i sin forskningsrapport Hedersrelaterade traditioner i 

en svensk kontext studerat vilka villkor flickor som omhändertagits för LVU levt under samt hur 

dessa villkor särskiljer sig för de flickor vars problematik är hedersrelaterad. Även socialtjänstens 

förhållningssätt har studerats genom att ta del av utredningar som ligger till grund för domar i 

fallen.

Schlytter och Linell (2008) beskriver i sin rapport en svårighet som föreligger i Socialtjänstens 

utredningar av hedersrelaterade ärenden. Denna svårighet utgörs av frågan om vilka som ska höras 

under utredningens gång samt vilken information dessa förhör ger. Många gånger nekar föräldrar

till att hot och våld förekommit, och eventuella syskon kan eller vågar inte bekräfta detta. Det kan 

även vara svårt att få tala med olika familjemedlemmar enskilt. Även hotbilden utgör ett 

försvårande element, och många gånger är flickan isolerad och den enda yttre kontakt som finns är 

via skolan. Schlytter och Linell uppger även att det är just skolan som står för de flesta anmälningar 

till socialtjänsten, dock ofta via flickans egna önskemål. Av de Schlytter och Linell studerat var det 

flertalet flickor som inte skyddades initialt i utredningen trots att flera av dem upplevde hot. 5 

flickor placerades hos släkt eller vänner till familjen vilket resulterade i hot mot mottagande familj 

samt att flera flickor fick uppleva övertalningsförsök som syftade till att flickan skulle ändra sin 

utsaga. De flesta av dessa flickor hade inte heller reglerad kontakt med det egna nätverket under 

utredningen. Vissa av flickorna blev under tiden de var placerade i familjehem eller skyddade 

boenden uppsökta där de placerats, dödshotade eller hotade om uteslutning ur den egna familjen. 

Vissa har blivit utsatta för försök till manipulering för att komma hem igen, familjemedlemmar har 

hotat att ta sitt liv vilket uppgetts vara flickans ansvar, eller att syskon riskerar att utsättas för våld i 

flickans ställe om hon inte återvänder. Vanligt förekommande är också att de unga flickorna ändrar 

eller tar tillbaka sina uppgifter under utredningens gång. I merparten av de fall Schlytter och Linell 

studerat där socialtjänsten ansöker om LVU utifrån hemförhållanden är flickan positiv till detta.
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Riskfaktorer som förekommer i utredningarna är den isolering flickan utsätts för, psykisk- och 

fysisk misshandel samt upplevelser av att andra familjemedlemmar utsätts för våld eller hot om 

våld. Schlytter och Linell är kritiska till att socialtjänsten tenderar att inte uppmärksamma den 

kollektiva aspekten i dessa fall, och därigenom inte ser flera förövare i nätverket och att det i 

flertalet av fallen inte finns dokumentation av våldet som hedersrelaterat. (Schlytter och Linell 

2008). I artikeln Girls whithonour-related problems in a comparativeperspectivedisskuterar Linnell 

och Schlytter vidare sin studie och belyser komplexiteten av hedersrelaterat våld ur ett 

migrationsperspektiv där skilda normer och värderingar blir påtagliga (Schlytter och Linell 2009).

Astrid Schlytter (2004) uppger att hennes forskning belyser en problematik, där unga kvinnor som 

drabbats av HRV upplever att socialtjänsten tar större hänsyn till föräldrarnas utsago, än till den 

drabbades. I en studie Schlytter genomfört påvisas även att många flickor som själva vänt sig till 

skola eller socialtjänst för att få hjälp, har inte något skett och flertalet flickor uppgav då att det hela 

varit meningslöst. Även socialsekreterare uppger att de inte kunnat utgå enbart från barnets/flickans 

berättelse utan att det redan i inledandet av utredningen krävts samtal med vårdnadshavarna. Utifrån 

att det föreligger en informationsskyldighet inför vårdnadshavarna i samband med att en utredning 

inleds hamnar flickan i en ogynnsam situation, i de fall man arbetar familjeorienterat ökar risken för 

att utredningen fokuserar mer på föräldrarna än på barnet och dess behov (Schlytter 2004 s.97f).

Linna-mottagningen genomförde en studie under en 3 års period där syftet var att utvärdera 

huruvida familjebehandling är en tänkbar insats i ärenden där hederskontexter är rådande. I studien 

var man intresserad av att se huruvida familjerna var beredda att lämna sina hederkontextuella 

förhållningssätt för att återfå kontakt med barn som omhändertagits utifrån hot, våld och förtryck. 

Rapporten visar att familjearbete inte är tillämpligt i dessa ärenden, i flera av fallen slutade det 

tragiskt där bland annat två flickor mördades av sina familjer och en annan flicka giftes bort mot sin 

vilja och hon finns idag inte kvar i Sverige (Kvinnors nätverk 2013).

2.3 Socialtjänstens insatser
Eva Wikström och Mehdi Ghaizniour har tillsammans publicerat en artikel, Swedish 

experienceofshelteredhousing and conflictingtheories in usewhit special 

regardstohonourrelatedviolence (European Journal of Social Work 2010-04-26), som belyser hur 

den svenska regeringens satsningar strävar mot att motverka hedersrelaterat våld, och vilka 

konsekvenser ett skyddat boende ger. Vidare analyserar de hur dessa flickor upplever stödet de fått i 

dessa boenden samt hur detta förberett dem för ett liv utanför det skyddande boendet. De beskriver 

miljön i de skyddande boendena som kontrollerande på grund av alla säkerhetsåtgärder som krävs 
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för att skydda de boende. Detta innebär ofta isolering från individernas nätverk och låsta dörrar. 

Studien visade även en markant ökning av skyddade boenden som vänder sig till individer berörda 

av HRV och att dessa boenden karaktäriseras av ett högt säkerhetstänk och har specialiserad 

personal inom HRV-problematiken. Några sakförhållanden som varit avgörande för placering av 

kvinnan var dödshot, tvångsgifte, omskärelse eller andra inskränkningar för individens frihet och 

välbefinnande. Wikström och Ghaizniour betonar således vikten av det skyddade boendet som ren 

skyddsaspekt men de väcker även frågan huruvida denna insats skapar ytterligare en kontrollerande 

miljö för de berörda individerna (Wikström och Ghazinour 2010). 

3. Teori och analysverktyg

3.1 Teorier om kön och kultur
Annika Jemteborn (2005) beskriver i sin licentiat avhandling Att stå sig, på egna ben, hur teorier 

om kön kan förklara en del av bakgrunden till hedersproblematiken. Begreppet kön har en 

separerande inverkan på människan, antingen är vi kvinna eller man och vi kategoriseras utifrån 

detta. Det intressanta här ligger i hur vi får de tillhörande förväntningarna på oss utifrån vår 

könstillhörighet, som vissa anser vara rent biologisk. Den innebörd detta kategoriserande får, skapas 

i relationer mellan människor dvs. våra villkor som man och kvinna skapas i interaktionen oss 

emellan. Jemteborn (2005) menar vidare att kvinnan utifrån sin biologiska roll som barnaföderska 

har en mer krävande och riskfylld roll än mannen, denna biologiska skillnad ska dock inte behöva 

ligga till grund för någon form av underordning. Kvinnans roll är något som hela tiden omprövas av 

den kontext som omger henne. På så sätt är upplevelsen av kön och könstillhörighet något som är 

beroende av den omgivande situationen och samhällets normer och värderingar. På detta sätt kan 

man säga att vara kvinna och kvinnlighet är något som individen själv är med och skapar i och med 

att hon efter sina tidigare erfarenheter handlar utifrån önskad respons (Jemteborn 2005 s. 24f).

Enligt feministisk teori rörande hur individer utvecklar sin identitet motsätter man sig tanken att vi i 

grund och botten är olika som människor utifrån vilket biologiskt kön vi har. I vår strävan efter att 

skapa oss en identitet placerar vi oss själva inom ett kontinuum där man och kvinna är två 

ytterligheter och att detta skapar vår upplevelse av att vara just man eller kvinna. Vi reflekterar över 

oss själva i förhållande till situationer och andra människor vi möter i vår omgivning. På så sätt är 

vi alla delaktiga i den process som bidrar till att skapa två olika kön med tillhörande egenskaper. På 

så sätt gör vi oss själva till kvinnor eller män genom att anta just kvinnliga eller manliga 

egenskaper, och detta sker hela tiden i förhållande till det som är normen i samhället, det manliga. 
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På så sätt föds vi inte som typiska män eller kvinnor, vi blir det utifrån rådande strukturer 

(Jemteborn 2005, s. 24f).

En viktig aspekt för människors uppfattningar om kön, är den kontext man lever i. Skillnaderna 

mellan könen får olika mycket utrymme och olika innebörder beroende på vilka normer som är 

rådande. När vi betraktar kön som skapade i en social relation blir då den omgivande kulturen av 

högsta vikt. I en kultur styrs människors liv av förväntningar, som består av normer och regler om 

hur vi ska uppföra oss. Varje individ är då innehavare av kultur i form av livsstil och alla grupper 

har en kultur som skiljer sig antingen mycket eller lite från nästa grupp osv. De värderingar en 

individ tillägnar sig från sin kultur blir då avgörande för hur individen ser på sin omgivning och 

sina handlingar. På detta sätt utgör kulturen en värdegrund och denna värdegrund är gemensam för 

kollektivet. Kulturen är också bidragande till hur normer skapas inom den egna gruppen samt hur 

dessa hela tiden reproduceras. Normer är dock inte detsamma som en individs beteende, men 

beteendet kan sägas vara en reaktion på de normer som är rådande (Jemteborn 2005  s.26ff).

I Schlytters forskning Rätten att själv få välja lyfts kvinnoperspektivet fram som en avgörande del 

för uppbyggandet av en identitet. I forskningen framkommer att kvinnans könsidentitet på en 

samhällig nivå möjliggör att kvinnan som enskild individ men även kvinnor som grupp erkänns. 

Detta eftersom kvinnan exploateras som en grupp vars syfte är att finnas till för andra grupper. 

Kvinnan accepteras inte för de egna tankarna och åsikterna utan hennes möjligheter till 

reproduktivitet och vårdgivande talanger gör henne oumbärlig. Detta kan för individer inom

hederskontexter leda till en konflikt med kollektivet i de fall flickan prioriterar sina egna behov, 

tankar och värderingar. För dessa flickor uppstår en konflikt mellan de kulturella normerna, 

åtaganden som  den etnokulturella identiteten innebär och flickans egna normer, värderingar och 

framtidsplaner. I dessa fall har flickans identitet erkänts som en del av gruppen och  vidare kan det 

anses  som tvivelaktigt att hon får kollektivets erkännande som en enskild individ (Schlytter 2004 s. 

21). 

Schlytter beskriver i samma forskning att kvinnors och mäns väg till förändring inte är den samma. 

Kvinnans integrering i samhället är enligt Schlytter mer problematisk. Det är utifrån att kvinnans 

roll i gruppen tidigare haft minimal betydelse och därigenom uppstår en rollkonflikt mellan de 

förväntningar som finns på henne i en integrationsprocess gentemot de förväntningar som finns 

inom gruppen. Detta utifrån ett könsperspektiv och de tillskrivna egenskaperna det medför 

(Schlytter 2004 s. 21).
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3.2 Den patriarkala strukturen
Att som kvinna vara underordnad mannen bottnar i en patriarkal samhällshierarki där det existerar 

en tydlig maktdominans. En patriarkal struktur är hierarkiskt uppbyggd, där männen innehar makten 

över kvinnorna. Men även männen som ingår i den patriarkala strukturen kan sinsemellan besitta 

olika grader av makt, men generellt sett innehar alla män oavsett maktnivå ett övertag över samtliga 

kvinnor. Om ett samhälle präglas av patriarkala strukturer har kvinnan en ofördelaktig roll när det 

gäller rättigheter, både rättsliga och ekonomiska, och de underordnas på samtliga plan. Männens 

makt över kvinnorna rättfärdigas av traditionen. (Jemteborn 2005 s. 28f).

Inom familjen som patriarkal struktur är således  männen överordnade kvinnorna. Fadern är den 

som besitter den högsta makten och återföljs av sönerna i familjen. Längst ner i hierarkin befinner 

sig den yngsta dotter. Men det finns också en hierarki mellan olika generationer i släkten/den egna 

gruppen där de yngre tvingas underordna sig de äldre (Jemteborn 2005  s. 30).

Patriarkala familjestrukturer är ofta förekommande i bland annat Mellanöstern och delar av Afrika. 

Den patriarkala familjestrukturen syftar till att skapa ordning och kontroll och fokus läggs på att 

kontrollera kvinnors sexualitet. Dessa samhällen där strukturen återfinnas är också ofta 

traditionsbundna vilket kännetecknas av ett starkt drag av gruppcentrering där gruppens bästa går 

före individens (Björktomta 2012 s. 56).

Om samhällets normer och värderingar om vad det innebär att vara kvinna, bottnar i en patriarkal 

könsordning är det omgivningens syn som skapar de förutsättningar som gör kvinnan undergiven 

mannen och utifrån detta skapas då kvinnan till att vara marginell i samhället. Individen ingår då i 

familjen som en del av en helhet där den egna livsstilen ligger utanför individens kontroll, den styrs 

istället av gruppens regler (Jemteborn 2005, s.25).

Den patriarkala strukturen bottnar i mäns makt över kvinnor och här förekommer även våld som ett 

medel att behålla makten, även om det inte är självklart att våld förekommer i empirin. Men om 

våldet används bidrar det till att positionera mannen som maskulin och stark och han kan på så sätt 

erhålla kontrollen över sin familj. Särskilt förekommande är detta våld då hierarkin i den patriarkala 

familjen är hotad (Björktomta 2012 s. 57). En migration till ett land med andra normer och 

värderingar kan således utmana de könsroller som finns inom familjen (Björktomta 2012 s. 39). 
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3.3 Intersektionalitet
De los Reyes och Mulinari (2007) menar att det krävs mer än teorier om kön för att kunna förstå de 

olika maktaspekter som finns i samhället (de los Reyes och  Mulinari 2007). Intersektionell teori har 

sin grund i feminismen som utgår från olika teorier om kön men blir ett komplement till dessa

teorier då faktorer som klass, etnicitet, ålder, sexualitet och kön beaktas för att synliggöra den 

ojämlikhet som råder i samhället. Intersektionalitet är ett begrepp som handlar om att analysera hur 

människan ingår i olika sammanhang utifrån sin etniska tillhörighet, klasstruktur samt 

könstillhörighet som vidare påverkas av genussystemet. Dessa faktorer skapar var för sig en 

positionering för varje individ i samhällets sociala skiktning och i en skärningspunkt av dessa 

faktorer tillsammans, skapas unika möjligheter likväl som begränsningar för varje människa (Edling 

och Liljeros 2012 s.147f). Vidare utgör dessa faktorer en grund för relationer som sätter upp ramar 

för individens handlingsutrymme. Dessa ramar återfinns på såväl individuell nivå som 

institutionell- och strukturell nivå. Dessa ramar kan både öppna dörrar och begränsa individen 

beroende på hur relationerna påverkas av kön, etnicitet och klass (de los Reyes och Mulinari 2007 s. 

40). 

De sociala skiktningarna är hela tiden under förändring, ökad invandring har exempelvis bidragit till 

en ökande etnisk skiktning och kvinnors intågande på arbetsmarknaden har påverkat de klassiska 

könsrollerna i familjen. Även den omgivande kontexten är avgörande för hur faktorer som 

klasstillhörighet eller kön bidrar till den sociala skiktningen och hur detta påverkar individen. Att 

tillhöra arbetarklassen i Sverige innebär andra förutsättningar än att tillhöra arbetarklassen i 

exempelvis Indien. Att vara kvinna i ett land i Mellanöstern ger således stor skillnad i möjligheter 

jämförelsevis med att vara kvinna i Sverige (Edling & Liljeros 2012 s.155).

Det intersektionella perspektivet lyfter fram hedersrelaterat våld som beroende av mer än kultur och 

kön. Internationell forskning har påvisat en tendens av att HRV är vanligare i familjer som lever i 

exil och då krävs en ytterligare förklaring (NCK 2010s.27). Heder och det våld som följer i dess 

spår anses vara beroende av tidsepok och det aktuella samhället. En viktig aspekt i hedersbegreppet 

är makt, och makt kan nås genom att vara innehavare av materiella värden samt icke materiella som 

att uppvisa en god kontroll av den egna familjen. 

Dessa båda faktorer samverkar och är beroende av varandra för att mannen ska kunna anses besitta 

heder och framstå som maskulin. En välbärgad man vars dotter uppför sig ”fel” kan förlora sin 

heder, men för en man som saknar materiella värden kan den heder som utgörs av icke-materiella 

värden bli än mer viktigt att kontrollera (NCK 2010 s. 27). På detta sätt blir även olika faktorer som 
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den segregation och diskriminering som finns i samhället aktuella när det kommer till att förstå 

hedersproblematiken (Carbin 2010 s. 15).

Vidare kan hedersrelaterat våld och förtryck analyseras utifrån intersektionalitet  utifrån att våldet 

härleds till patriarkala strukturer. Inom de familjer där hederskontexter är rådande ser man istället 

en koppling mellan våldet och individuella eller kulturella särdrag. Detta våld kan kategoriseras in i 

miljöer där de är socialt sanktionerat. Samhällets rådande normer och värderingar bidar vidare till 

att utrymme ges för att våldet stiger och de utsattas utsatthet ökar. Myndigheters föreställningar av 

rasistisk eller stereotypisk karaktär bidrar till att våldet fortsättningsvis döljs i de socialt accepterade 

miljöerna (de los Reyes och  Mulinari 2007 s. 9). 

4. Metod

4.1 Förförståelse
För att bedriva forskning är en förförståelse inom det aktuella området av stor vikt. Man kan se 

tydliga fördelar med att ha en förståelse om forskningsfältet innan man genomför studier i området

(Svensson & Starrin, 1996, s.60). Man bör även som undersökare vara medveten om att en 

förförståelse kan påverka och färga resultatet av studien och att vi genom denna förförståelse kan 

göra misstaget och förbise viktiga aspekter i materialet på grund av att vi på förhand haft en klar 

bild av vad vi kommer att få för resultat av studien (Dalen 2008 s. 121).

Inför forskning om hederskontext har vi som forskare en viss förförståelse kring fenomenet i stort.

Den förförståelse vi hade inledningsvis präglades av att det främst är flickor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld samt att det är många personer som utövar våldet. Vi hade också en viss 

förståelse kring att det finns svårigheter med att leva i en familj där ett det råder en stark patriarkal

hedersstruktur, vidare så kan det innebära att flickan utsätts för psykiska och även i vissa fall 

fysiska påfrestningar. Detta kan i sig anses vara en kränkning gentemot de mänskliga rättigheterna.

Förförståelsen kring socialtjänstens arbete med dessa ärenden skiljer sig mellan oss som forskaren, 

en av oss har arbetat inom en kommunal socialtjänst och själv skrivit utredningar gällande individer 

som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. En av oss har stor erfarenhet av barnomsorg och 

har genom sitt arbete med barn sett tecken på att barn utsatts för HRV. Den förförståelse vi besitter 

kan sägas grunda sig på egna erfarenheter samt ett intresse för området. För att få ytterligare 

kunskap inom området och en vidare förförståelse har information inhämtats via relevant litteratur 

samt aktuell forskning.
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4.2 Forskningsdesign
I studien har en kvalitativ intervjumetod använts. Via en induktiv ansats kan man undersöka ett 

fenomen utan ha upprättat förutfattade hypoteser. Metoden beskrivs som ”naturalistisk” och själva 

teorierna och användbara begrepp formas utifrån det som framkommer i intervjun (Larsson 2005 s. 

95). Utifrån en deduktiv ansats, som innebär attforskaren har antingen ett eller flera teoretiska 

perspektiv som utgångspunkt (Larsson 2005 s. 23) valde vi redan i början av denna uppsats ut två 

teorier som skulle ligga till grund för vårt vidare arbete. Dessa var social konstruktivism och 

rollteori. Under detta arbetets gång har vi dock uppmärksammat att olika teorier om kön, patriarkat 

och intersektionalitet genomsyrar stora delar av den tidigare forskningen och att det inom ramen för 

detta arbete om hedersrelaterat våld, blir nödvändigt att använda oss av dessa istället, detta eftersom 

de forskare vi använt oss av är framstående inom området och deras teorier inom området ger oss en 

tydlig bild av problematiken. Vidare hjälper den tidigare forskningen vårt resultat att lyftas  och 

ökar möjligheterna till att förstå hur socialarbetare ser på problematiken  istället för hur abstrakta 

teorier ser på detta. 

Utifrån detta har vi således använt oss av en abduktiv ansats som är en kombination av den 

deduktiva och den induktiva. En positiv effekt av den abduktiva metoden är att den blir ett 

växlingsarbete mellan empiri och teori, vilket kan ge en verklig uppfattning av såväl teori som 

praktik (Larsson 2005 s. 23).

4.3 Tillvägagångssätt

4.3.1 Urval av litteratur
Vi har valt att utföra vår litteratursökning främst via Internet och har använt oss av lämpliga 

databaser så som Ref Works, DiVa, Google scholar, Libris och Primo.

Exempel på sökord vi använd är hederrelaterat våld, hedersbegrepp, ”honourrelatedviolence”, 

”hedersbegrepp socialtjänst”, heder. Vi har till stor del använt oss av svenska sökord då vi 

upplevde att vi genom detta fann mer relevant litteratur utifrån att vi valt att fokusera på den 

svenska socialtjänsten och svensk lagstiftning på området. Vi har även använt oss av så kallade 

trunkerade sökningar vilket innebär att vi genom att använda asterix, *, får fram resultat som har 

olika ändelser. Sökningar på ”hedersrelaterat våld” via Libris ger exempelvis 205 träffar, vilket 

innehåller både läromedel, avhandlingar och uppsatser. En sökning i Diva på "hedersrelaterat våld" 

ger 21 resultat på forskningspublikationer mellan åren 2005 och 2013. Via Google Scholar fick vi 

två träffar på sökorden ”hedersrelaterat våld socialtjänst” och dessa båda rapporter valde vi att 

använda i vårt arbete. Vid våra sökningar har vi först och främst läst abstracts för de resultat vi fått 
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för att avgöra om de varit av intresse. Vi har även gått igenom referenslistor i de sökresultat vi valt 

ut och på detta sätt hittat relevant litteratur. Utöver detta har vi även sökt avhandlingar utifrån namn 

på forskare som vi ser förekommer ofta och på denna väg hittat ytterligare intressant litteratur. 

4.3.2 Urval av intervjupersoner
Vi har i vår studie valt att använda oss av snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att vi tagit kontakt

med personer som besitter särskild kunskap i ämnet och att dessa då hjälpt oss att hitta ytterligare 

intervjupersoner som kan vara lämpliga. Från dessa har sedan ytterligare tips inhämtats som lett till 

att fler eventuella intervjupersoner hittats och så vidare. Fördelen med snöbollsurval är att man på 

detta sätt hittar intervjupersoner som besitter stor kunskap i ämnet, samtidigt som detta kan medföra 

att vårt urval blir relativt snävt och begränsat (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2011 s. 

216). Men eftersom en kvalitativ studie av detta slag inte syftar till att generalisera resultaten i 

vidare mening (Dalen 2007 s. 54) är detta något vi bör vara medvetna om men som vi anser inte stör 

själva syftet.   

Utifrån detta urvalsförfarande har vi valt att intervjua fyra professionella vilket vi ansåg vara en

lämplig storlek på urvalet inför denna undersökning. En första kontakt togs således med en 

nyckelperson på området och utifrån dennes information kom vi i kontakt med övriga utvalda. 

4.4 Intervjuguidens utformning
Inför utformningen av intervjuguiden har relevant litteratur inom området lästs för att få ökad 

kunskap om ämnet. Vidare har diskussioner först utifrån syfte och frågeställningar för att 

intervjuguidens frågor skall svara upp mot studiens syfte. Inspiration har också inhämtats från 

likartade studier för att minimera riskerna för att intervjufrågorna saknar validitet i förhållande till 

studiens syfte. 

Intervjuguiden bygger på öppna frågor vilket innebär att risken för att få ett slutet svar minimeras. 

Frågorna ställs på sådant sätt att intervjupersonen får möjlighet att utveckla sitt svar och utrymme 

för utvecklande möjliggörs. Det ökar således möjligheterna till att få en så genuin berättelse som 

möjligt. Frågorna i intervjuguiden utformades med studiens syfte i åtanke och för att få fram  

intervjupersonernas egna erfarenheter kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. 

4.5 Upplägg och genomförande av intervju
I vår studie har vi valt enskilda intervjuer, eftersom varje intervjuperson har olika roller i arbetet 

med individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att de enskilda intervjuerna får 

intervjupersonerna möjlighet att dela med sig av sin syn på arbetet utan att de andra 

intervjupersonerna påverkar genom sina roller och sin syn på arbetet. I vår studie används den 
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semistrukturerade intervjun, det eftersom det möjliggör för intervjupersonerna att spinna vidare på 

de ställda frågorna och således ge en mer omfattande bild av synen på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta ökar möjligheterna till att få ta del av infallsvinklar och tankar kring arbetet än vad 

vi utifrån vår förförståelse haft i åtanke när intervjuguiden utformades. Eftersom studien handlar om 

hedersrelaterat våld och förtryck som är ett känsligt område att arbeta med har även det varit 

avgörande i valet av intervjuform, dels att intervjuerna genomförts enskilt men även när den 

semistrukturerade intervjuformen valdes. Samtliga intervjuer har genomförts enskilt och dessa har 

planerats in utifrån de professionellas möjligheter att ta emot för en intervju, utrymme har även 

lämnats för återkoppling och vidare frågor om det funnits oklarheter.

Inom ramen för studien har fyra enskilda intervjuer genomförts med fyra professionella på området. 

Valet av detta baserades främst på tidsaspekten samt storleken på arbetet. Under samtliga intervjuer 

har båda uppsatsförfattarna deltagit. En samtalsledarare utsågs men utrymme för bisittaren att ställa 

följdfrågor gavs.  Det eftersom vår tidigare erfarenhet kompletterade varandra bra och 

samtalsstrukturen bidrog till en avslappnad miljö. Intervjupersonerna fick själva välja när och var 

intervjun skulle genomföras. Samtliga intervjupersoner valde att vi som intervjuare uppsökte dem 

på deras respektive arbetsplaster. Innan intervjuerna fick intervjupersonerna ta del av och 

underteckna ett informerat samtycke. Två av intervjupersonerna valde även att ta del av vår 

intervjuguide på förhand för att på bästa sätt förbereda sig inför intervjun. 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade, vilket innebär att vi har varit fokuserade på de 

frågor vi skapat i vår intervjuguide men haft möjligheter till följdfrågor och möjlighet för 

intervjupersonen att vidareutveckla sitt resonemang (Crabtree & Miller 1999 s. 18-19.)

Efter intervjuernas genomförande har de inspelade intervjuerna transkriberats, vilket innebär att 

intervjuerna återges i skrift.  Uppsatsförfattarna har transkriberat två intervjuer var och sedan har 

stickprov gjorts i samtliga transkriberingar för att undersöka huruvida de som transkriberats 

överrenstämt med den inspelade intervjun. Detta ökar reliabiliteten i studien och även den interna 

validiteten säkerställs.

4.6 Databearbetning och analys
För att analysera studiens material används en teoretisk tolkning som analysmetod. Genom denna 

metod görs en tolkning av intervjumaterialet utifrån olika teoretiska perspektiv, det insamlade 

materialet genomarbetas flera gånger för att fånga upp kärnan i berättelserna. Tolkning görs utifrån 

perspektiv rörande kön, patriarkat samt intersektionella teorier. Vidare analys görs utifrån 

tematisering där tidigare forskning beaktas i förhållande till vårt insamlade material. Under 
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analysförfarandet har den egna förförståelsen varit under uppsikt för att förhindra att resultatet 

speglas av oss som undersökare (Kvale & Brinkmann 2009 s. 254ff).

4.7 Uppsatsens trovärdighet

4.7.1 Intern validitet
För att uppnå en hög validitet i en kvalitativ studie krävs att vi verkligen mäter just det vi avsett att 

mäta (Engel & Schutt 2013 s 13). Validitet vid en kvalitativ studie är således något av en utmaning. 

Baseras en analys på data som är felaktiga eller inte kompletta brister då validiteten i 

undersökningen. De data vi får fram vid en kvalitativ studie är olika tolkningar vi får från våra 

intervjupersoner. Vi är således beroende av att dessa intervjuer når ner på djupet, att 

intervjupersonen är sanningsenliga i sina svar och inte håller något tillbaka. Forskaren måste även 

vara reflexiv genom att vara medveten om sin egen påverkan på materialet vid både undersökning 

och analys (Crabtree & Miller 1999 s. 193f). Den information som kommer fram under en kvalitativ 

intervju är således intervjupersonens tolkningar och reflektioner och denna information ska sedan 

tolkas i ytterligare ett led av undersökaren. Detta innebär att en kvalitativ undersöknings faktiska 

validitet blir svår att definiera (Crabtree & Miller 1999 s.80).

4.7.2 Reliabilitet
En hög reliabilitet i en kvalitativ studie är beroende av att de mätinstrument vi använder är stabila. 

Dessa ska inte förändras med tiden eller påverkas av faktorer som exempelvis vem som utför 

intervjun eller var den äger rum (Larsson 2005 s. 66). Genom att båda uppsatsförfattarna deltar i 

samtliga intervjuer samt att transkribering och stickprov i dessa genomförs av båda ökar 

reliabiliteten. Detta leder i sig till att studiens resultat inte påverkas av vem som transkriberat 

intervjun eller vem som varit samtalsledarare under intervjun. 

4.7.3 Generaliserbarhet
För att kunna göra en generalisering utifrån en studie krävs att vi kan applicera det resultat vi fått på 

andra grupper eller fenomen utöver det studerade (Engel, RJ & Schutt, RK 2013 s 13). Det finns två 

aspekter av generaliseringar som här är av vikt. Den första härrör från urvalet vi gjort till studien 

och innebär att denna specifika grupps resultat ska kunna generaliseras på hela den population ur 

vilken urvalet gjordes. Den andra aspekten handlar om att resultatet man fått avseende en viss grupp 

ska kunna användas för att generalisera även en helt annan grupp. Om detta kan göras har vi uppnått 

en extern validitet (Engel, RJ & Schutt, RK 2013 s.14).

En generalisering utifrån en kvalitativ studie som denna är således svår att göra. Detta eftersom vi i 

enlighet med den kvalitativa forskningen gjort ett litet urval som anpassats utifrån syftet med 
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studien. För att kunna generalisera krävs istället stora slumpmässiga urval som lämpar sig bättre vid 

en kvantitativ studie (Larsson 2005 s. 118). Utifrån detta gör vi inte heller anspråk på att vår studie 

ska kunna generalisera i vidare bemärkelse. Det finns ytterligare ett led i att vi anser att vår studie 

inte ger ett generaliserbart resultat, det eftersom vår studie genomförts i en kommun med stor 

kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, de ligger i framkant i arbetet inom området. Att 

generalisera vårt resultat skulle således ge en felaktig bild i det fall man avser att applicera resultatet 

på andra kommuner. 

4.8 Etiska aspekter
Den 1 januari 2004 antogs en lag som reglerar all forskning som bedrivs på människor. Denna 

etikprövningslag innebär att all forskning måste godkännas av någon av de etikprövningsnämnder 

som finns i Sverige även om personerna forskningen baseras på ger sitt medgivande i de fall 

forskningen innefattar personuppgifter som är av känslig karaktär. När det gäller forskning som 

genomförs via ett universitet är det denna institution som agerar huvudman för den forskning som 

bedrivs och då även ansvarar för att begära etikprövning (etikprövningsnämnden).

Inför uppsatsen har frågan kring intervjuer med personer som lever inom en hederskontext kommit 

upp, men utifrån en etisk aspekt har dock denna typ av intervju valts bort. 

Detta eftersom att de individer som befinner sig i utsatta situationer kan ha svårt att själva hävda sin 

rätt och sitt självbestämmande mot oss som undersökare och detta ansvar ligger då på oss (Dalen

2007 s. 26). Dessutom ligger fokus i vår studie på unga människor och att intervjua barn och 

ungdomar är särskilt känsligt och kräver en stor portion försiktighet. Detta kräver även att 

vårdnadshavaren informeras och samtycker (Dalen 2007 s. 24) vilket kan vara en direkt omöjlig 

förfrågan i detta sammanhang. 

När forskning som berör människor ska genomföras är den etiska reflektionen således av största 

vikt. Därför krävs att vissa faktorer är uppfyllda. Vi måste säkerställa att ett samtycke ges från 

intervjupersonen och att detta lämnats frivilligt. För att intervjupersonen ska kunna göra detta krävs 

att vi informerar om vad denna studie syftar till, hur vi kommer att gå till väga, vilka eventuella 

risker en medverkan kan innebära för den enskilde intervjupersonen samt att denne när som helst 

har rätt att ångra sin medverkan utan skäl och då få sitt bidrag uteslutet ur arbetet. Det är också 

väldigt viktigt att intervjupersonens identitet ej kan identifieras i materialet och på så sätt garantera 

konfidentialitet (Dalen 2007 s. 21ff). I vår studie har vi stött på ett dilemma i förhållande till att 

garantera våra intervjupersoners anonymitet. Eftersom hedersproblematiken är ett relativt snävt och 

smalt område är det få personer i varje kommun som arbetar specifikt med detta. Vi har också 
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intervjuat personer med nyckelpositioner inom detta arbete, i en kommun som arbetar med 

problematiken genom en HRV-strateg, vilket vi förstått inte är helt vanligt. På grund av detta kan en 

möjlig identifiering underlättas. Vi har trots detta valt att skriva ut våra intervjupersoners 

professioner eftersom vi anser att det är viktigt för studiens resultat och analys. Vi har dock 

informerat våra intervjupersoner om att deras yrkestitlar kommer att användas.

Det är också av vikt att vi våra intervjupersoner får insyn i det material vi får fram (Crabtree & 

Miller 1999 s. 83). Utifrån detta har vi valt att erbjuda våra intervjupersoner att ta del av vår 

transkribering för att få möjlighet att försäkra dem om vilken information som kan komma att tas 

med i studien samt ge dem möjlighet att komma med åsikter om deras fortsatta medverkan.

Utifrån ovanstående aspekter har vi valt att inte vända oss till individer som personligen berörs av 

hedersproblematik, och då framför allt inte till unga. Att intervjua personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck innebär risk för traumatisering genom att minnen återkommer. Att 

intervjua unga personer som varit utsatta är utifrån en etisk aspekt inte lämpligt inom ramen för 

denna typ av arbete då det finns begränsade möjligheter att hantera eventuella effekter av en 

intervju som härrör till minnen och upplevelser av våldsam karaktär. Även risk för sekundär 

traumatisering finns för oss som undersökare. Istället har vi valt att vända oss till professionella som 

arbetar med ämnet och på denna väg få vår information. Inom ramen för ett examensarbete har vi 

inte heller möjlighet att ta hand om eventuella effekter en intervju har för intervjupersonen, vilket 

valet att intervjua professionella minimerar riskerna för. Ytterligare en aspekt är att studien avser att 

undersöka hur professionella ser på hedersrelaterat våld och förtyck och arbetet med detta vilket i 

sig leder till att utsatta individer inte har möjlighet att ge oss svar på de frågeställningar som studien 

bygger på.

4.9 Metoddiskussion
I vår studie har vi valt att vända oss till professionella inom socialt arbete som alla på något vis 

arbetar med hedersrelaterat våld. Detta medför en risk att vi får ett resultat som är vinklat utifrån 

deras specifika kunskap och stora intresse för området. Dessutom är de alla verksamma i samma 

kommun som satsat mycket på utbildningar i ämnet för flertalet olika yrkeskategorier. Om vi istället 

valt att inkludera intervjupersoner från andra kommuner hade ett jämförande resultat kunnat 

redovisas. 

4.9.1 Studiens avgränsning
Vi har valt att avgränsa vår studie till en nordisk, och framförallt, svensk kontext. Detta eftersom 

vårt syfte är att undersöka hur professionella i Sverige förhåller sig till hedersbegreppet. Studien har 
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även avgränsats till flickor inom hederskontexter, detta har gjorts utifrån studiens omfattning och att 

flickor tenderar att vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i större omfattning än pojkar. 

De pojkar som är mest utsatta är HBTQ- personer och inom ramen för denna studie ryms inte detta 

perspektiv. Ytterligare en avgränsning vi gjort är att alla intervjupersoner är professionella inom 

socialt arbete och verksamma inom samma kommun i Mellansverige.

5. Resultat och analys

5.1 presentation av intervjupersonerna
Samtliga intervjupersoner är verksamma inom socialt arbete, de har idag professioner som; 

verksamhetschef inom socialtjänst, Kvinnofridssamordnare för socialtjänst, HRV-strateg inom 

länsstyrelsen samt föreståndare vid ett skyddat boende för flickor placerade utifrån en 

hedersproblematik. Samtliga har tidigare arbetat inom eller på uppdrag av socialtjänsten. Dessa har 

valts ut till studien utifrån sin kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck..

IP 1

Intervjuperson 1 arbetar som kvinnofridssamordnare för ett projekt och arbetar primärt för 

socialtjänsten men har inget myndighetsutövande ansvar. Hon har tidigare arbetat ca 18 år som 

socialsekreterare inom socialtjänsten. Därifrån har hon erfarenhet av hedersrelaterat våld och har 

både utrett och placerat ungdomar utifrån denna problematik. Samtliga placeringar har gjorts på

frivillig väg via socialtjänstlagen. Intervjupersonen är utbildad socionom, har läst 7,5hp vid NCK 

om våld i nära relationer samt steg 1 i familjebehandling. 

IP2

Intervjuperson 2 är verksamhetschef inom socialtjänsten. I intervjun beskriver hon sin uppgift i 

HRV-ärenden som stöttande och beslutsfattande kring placering i HVB. Hon har tidigare arbetat 

som barnsekreterare och utrett barns behov. Första gången hon kom i kontakt med hedersrelaterat 

våld var som verksamhetschef. Hon anser att det kan finnas fördelar med att som chef besitta 

erfarenheter från att ha utrett familjers situationer för att vidare få förståelse för de svårigheter 

socialsekreterare kan stöta på. Inom ärenden som är präglade av hederskontexter spelar 

verksamhetschefens inblandning en avgörande roll. Intervjuperson 2 har socionomutbildning. 

IP3

Intervjuperson 3 arbetar som föreståndare för ett skyddat boende med inriktning mot 

hedersproblematik. Hon har med hjälp av LVU omhändertagit ungdomar för att det funnits en 

överhängande risk för dödligt våld eller bortgifte. Intervjupersonen är utbildad socionom samt har 

läst en längre kurs för Astrid Schlytter där fokus varit hedersrelaterat våld. 
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IP4

Intervjuperson 4 arbetar vid en av landets länsstyrelser med frågor rörande våld i nära relationer. 

Hon har tidigare arbetat som HRV-strateg i en mellanstor kommun. Intervjupersonen är ett 

väletablerat språkrör och brinner för arbetet med utsatta individer inom hederskulturer. 

Intervjupersonen har själv invandrarbakgrund vilket kan bidra till ökat förtroende. 

5.2 Tematisering av resultat och analys
Utifrån studiens frågeställningar har teman utkristalliserats i förhållande till studiens syfte. En av 

studiens frågeställningar är hur professionella inom socialt arbete anser vara kännetecken för 

hedersrelaterat våld. Detta framkommer genom temat att leva i en hederskontex, under detta tema 

ger de professionella sin syn på vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär för individen. Även 

temat att möta människor inom hederskontexter bygger vidare på föregående tema kring hur 

socialtjänstens arbete i dessa ärenden fortlöper samt vilka svårigheter man kan stöta på i 

hanteringen av dessa. Detta är en viktig del för arbetet med berörda individer och dessa ärenden i 

stort. Vidare ger temat heder i en svensk kontext oss en bild av de professionellas syn och 

erfarenheter på frågeställningarna kring hur professionella inom socialt arbete resonerar om 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige idag. Vårt sista tema Att skydda individer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck tydliggör hur de professionella ser på det skydd socialtjänsten kan 

erbjuda utsatta individer samt huruvida det finns stöd i lagstiftningen för att möjliggöra skydd. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är omfattande och socialtjänstens arbete med dessa ärenden är 

även de väldigt omfattande, Björktomta beskriver HRV på följande sätt:

Det inringade sociala problemområdet HRV omfattar begrepp som kön, generation, 
etnicitet, kultur och religion. Det handlar bland annat om jämställdhet och 
(hetero)sexualitet, om individualism kontra kollektivism och om våld i nära relationer 
(Björktomta 2012 s. 320).

5.2.1 Att leva i en hederskontext
Våra intervjupersoner är eniga om att det finns en stor skillnad mellan hedersrelaterat våld och våld 

i nära relationer. Intervjupersonerna menar att de utifrån sina erfarenheter kan se att i våld i nära 

relationer har kvinnan i regel själv valt sin partner och om hon väljer att bryta med honom finns det 

bara en person att vara rädd för. Dessutom menar de att ofta finns då  kvinnans familj där som stöd. 

Intervjuperson 4 menar vidare att mäns våld mot kvinnor inte är socialt accepterat och således 

finner inte mannen något stöd för sitt handlande. Hon har däremot andra erfarenheter när det gäller 

hederskontexter där tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap är vanligt förekommande, vill man 

som våldsutsatt kvinna lämna sin make så är det inte bara honom hon behöver skydda sig mot utan 

även både mannens och den egna släkten. Intervjuperson 4 menar att de personer kvinnan kan 
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känna rädsla inför och behöver skydda sig mot kan vara hundratals personer som finns över hela 

världen. Mannen som slagit sin kvinna inom en hederskontext möts således på ett helt annat sätt, 

intervjuperson 4 menar vidare att en kvinna som lever i ett förhållande där hon är utsatt för våld har 

lättare att bryta sig ut än vad en flicka i en hederskontext har. Således menar intervjuperson 4 och 

återger från sina erfarenheter att någon berättat att: ”Min man som slår mig, han tas emot med 

öppna armar. Han är en hjälte, han har tvättat bort skammen, han har upprättat hedern”.

Samtliga intervjupersoner lyfter fram kollektivet som en avgörande aspekt inom hederskontexter, IP 

3 menar att man har ett kollektivistiskt tänkesätt som är sanktionerat och inbyggt. Detta leder vidare 

till att kollektivet går före individen inom samtliga områden och att individen får anpassa sig efter 

kollektivets normer och värderingar: 

Heder är kollektivet, det är flera personer som är inblandade i hoten, våldet och 

förtrycket, än vad det är i mäns våld mot kvinnor. Mannen är högst i rang, sedan kommer 

kvinnor och lägst i rang står barnen - Ip3

Trots att intervjuperson 3 uppger att barnen står lägst i rang så beskriver samtliga av våra 

intervjupersoner utifrån sina erfarenheter, att flickans roll i familjen och släkten är central, det för 

att familjens heder skall bibehållas. Intervjuperson 3 har genom sitt arbete erfarit att flickorna i sig 

skall genom att inneha ett korrekt socialt beteende inte gå utanför familjens sociala ramar. Samtliga 

intervjupersoner menar vidare att de har i sitt arbete sett att det i många fall är moderns uppgift att 

tillse att dottern följer familjens regler. Här innefattas flickans klädsel, umgänge, aktiviteter såväl i 

skolan som på fritiden. De berättar att de kan se att detta är ett led i den kontroll som anses 

nödvändigt för att minimera riskerna för att flickan ”försvenskas”. Våra intervjupersoner beskriver 

detta som en normalisering till svenska normer där pojkvän och fritidsaktiviteter som exempelvis 

umgänge med vänner är en del av vardagen. De intervjuade socialsekreterarna har i sitt arbete fått 

erfarenhet av att flickor inom hederskontexter begränsas i sitt livsutrymme till att det huvudsakligen 

handlar om den egna familjen och dess önskemål: ”Det är hem och skola som gäller, och många 

gånger vet familjen hur många minuter det tar att gå hem” -ip4.

Intervjupersonerna beskriver utifrån sina erfarenheter att flickor som kommit i kontakten med 

socialtjänsten främst berättar om begränsningar och att detta är den mest tydliga varningssignalen 

på att hedersrelaterat våld och förtryck kan föreligga. De menar att det oftast inte är det fysiska 

våldet som ligger till grund för den huvudsakliga oron runt dessa flickor, och våldet står inte heller 

för de signaler som är framträdande i ett inledande skede. Däremot har socialarbetarna sett att 
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maktaspekten, kontrollen och de vardagliga begränsningarna tenderar att indikera på ett att en 

hederskontext föreligger. 

Ja, men när de beskriver sin vardag, vad får de göra, vad får de inte göra och vad måste 

man göra? Får de vara en del av samhället eller måste de vara hemma klockan tre när 

skolan slutar? -ip1

I huvudsak har i våra intervjuer framkommit att utifrån socialarbetarnas erfarenhet är att det just 

flickans begränsningar i livet i stort, sin utveckling och i sin egen identitet som tycks vara kärnan i 

hederskontexten.

Intervjuperson 4 uppger att genom sitt arbete med HRV-ärenden har hon sett att det i många 

familjer kan finnas en acceptans för att flickan får leva relativt fritt med egna fritidsaktivteter och att 

hon får delta i alla moment i skolan, men när det gäller valet av högre utbildning eller val av partner 

sätter familjen tydliga gränser som flickan måste förhålla sig till. Genom sina erfarenheter har 

intervjuperson 4 sett att det ofta skapas en inre konflikt hos flickan när hon under hela uppväxten 

fått leva som alla andra, men när exempelvis pojkvän blir aktuellt slår föräldrarna bakut. 

Intervjuperson 4 beskriver vidare att hon upplevt att detta blivit en chock för flickorna som inte alls 

varit förberedd på tyngden i denna fråga. Socialarbetarna har genom sitt arbete sett att oskulden är 

central och att mamman bär ett stort ansvar för att se till att flickan behåller sin oskuld: ”Har 

mamman inte lyckats säkerställa att flickan behållit oskulden fram till den dagen hon gifter sig 

klassas mamman som hora inom såväl nätverket som hos andra landsmän” – ip4

Intervjuperson 4 har genom sitt arbete med utsatta flickor fått stor insikt i vikten av att oskulden 

behålls, i detta är också klädaspekten ett viktigt led. Hon har genom att träffa många utsatta flickor 

fått berättat för sig att flickorna lever dubbla liv, att de byter om på skolans toaletter och målar upp 

en bild av sig själva som inte är möjlig utifrån den kontext de lever i: 

Hemma är de den underkastade lilla flickan och i skolan är de en rebellisk flicka där de 

hittar på en värld som inte existerar. Liksom säger att de också får vara ute och festa och 

ha pojkvän. Detta är livsfarligt för barn och ungas utveckling -ip4

Till grund för den kontroll som unga inom en hederskontext lever under, beskriver socialarbetarna 

utifrån sina erfarenheter att flickans oskuld är central och att hon betraktas som ren. Intervjuperson 

4 berättar att man inom dessa kontexter har ett så starkt fokus på oskulden att familjerna efter 

bröllopsnatten begär in lakan från sängen som förväntas vara blodiga. I det fall de inte är det tas 

flickan till en gynekolog som efter en undersökning skall fastställa huruvida flickan verkligen var 
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oskuld eller inte. Om det visar sig att flickan inte varit oskuld så riskerar hon i värsta fall att utsättas 

för hedersmord. Intervjuperson 3 beskriver att hon har erfarenhet av att ett rykte kan vara lika farligt 

som om något hänt, hon berättar att det kan räcka att en flicka setts med en pojke så måste familjens 

heder tvättas ren. Detta kan i värsta fall göras genom att på något vis undanröja flickan, få henne att 

försvinna eller skicka henne till hemlandet:

Det finns många sätt att upprätthålla det, och det är egentligen, tänker jag, mord är ju det 

ovanliga så att säga, att flickor dödas. Det vanliga är ju att man skickas till hemlandet för 

att bli bortgift och det mest förekommande i hedersförtrycket det är ju det vardagliga, att 

inte få leva som andra ungdomar - ip3

Analys

Utifrån de frågor som ställts till socialarbetarna har vi utifrån deras erfarenheter fått en samstämmig 

bild med rådande forskning inom området. En av de avgörande aspekterna i hederskontexten är 

kontrollen och begränsningarna (Wikan 2009 s.273). Det är också tydligt att det hedersrelaterade 

våldet och förtrycket ter sig annorlunda än våld i nära relationer utifrån det kollektivistiska 

tänkandet och därigenom träder en allt mer omfattande hotbild fram (Carbin 2010 s. 123).  

I våra intervjuer har vi fått en samstämmig bild av hur våra intervjupersoner, som är professionella 

inom socialt arbete, beskriver hur de upplever utifrån sina erfarenheter att det är att leva under 

förhållanden rådande i en hederskontext. Detta våld och förtryck uppges av våra intervjupersoner, 

vara annorlunda från annat våld i nära relationer och som utspelar sig inom det egna hemmets 

väggar. I våld i nära relationer uppger intervjuperson 2 att det är just relationen som finns mellan 

offer och förövare som utgör själva hotet, särskilt om offret väljer att bryta sig lös. Här finns då ofta 

en enskild förövare. I det hedersrelaterade våldet däremot beskriver de socialarbetare vi intervjuat 

att det är kollektivet som är utövare, det kan vara föräldrar, syskon, farbröder/morbröder eller mor-

och farföräldrar. I vissa fall kan det även vara en granne eller en landsman. Kollektivet beskrivs av 

våra intervjupersoner vara så starkt att det kan räcka att man kommer ifrån samma land för att man 

skall känna ett ansvar för att vara behjälplig i att familjen kan upprätthålla kontrollen genom att 

delge familjen information om flickans beteende.

Darvishpour (2008 s. 368) beskriver att hederskulturen utgår från att bevaka den kvinnliga 

sexualiteten och att männen i familjen/släkten har en kontrollerande roll i detta, både för att skydda 

och bevaka kvinnan (Darvishpour i Darvishpour& Westin 2008). I intervjuerna beskriver 

socialarbetarna utifrån de ärenden de hanterat att kvinnorna bär ansvaret för att tillse att flickorna 

behåller sin renhet i enlighet med de rådande normerna och värderingarna som är gällande. Detta 
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beskrivs vara ett led i den kontrollerande makt mannen innehar i den patriarkala strukturen. Som 

framkommit i tidigare forskning tenderar åsikterna gå isär om vad som föreligger hedersrelaterat 

våld och förtryck. I vår studie ser vi dock en tydlig bild, där kvinnor är underlägsna män och även 

har helt andra levnadsvillkor. Maria Carbin menar att dessa patriarkala strukturer är helt avgörande 

för förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck (Carbin 2010 s. 122). I intervjuerna så har det 

blivit påtagligt att socialarbetarna upplever att det finns en tydlig patriarkal struktur med en klar 

rangordning för familjemedlemmarna där mannen är överhuvud, kvinnan är underlägsen mannen 

och barnen står lägst i rang. Vi kan se att en paradox i detta är att kvinnan inte innehar någon heder 

samt att barnen står lägst i rang, än dock skall kvinnan se till att hedern upprätthålls. Detta utifrån 

barnens agerande. För att ställa detta på sin spets kan vi se att som individ vara ett barn i en 

hederskontext och dessutom av kvinnligt kön genererar en väldigt låg ställning. Samtidigt skall 

flickan som står läst i rang uppfostras och agera på ett regelrätt sätt för att detta påverkar mannens 

ställning inom den egna gruppen. 

Björktomta menar att den kontroll som utövas över de unga flickornas liv är en tydlig gränsmarkör 

över flickans sexualitet och hennes oskuld kännetecknar familjens sociala status, vilken i sig är 

avgörande för att uppnå heder (Björktomta 2012 s. 171f). Den kvinnliga sexualiteten är således ett 

hot som måste kontrolleras noggrant (Schlytter 2004 s. 24). 

Wikan väljer att lyfta respekt som absolut avgörande när det gäller familjens heder. Ur ett 

individperspektiv riktas respekten mot kollektivet istället för att respektera sig själv och de egna 

rättigheterna. Sett ur kollektivets perspektiv skall hedern respekteras och därigenom rättfärdigas 

gruppens handlingar (Wikan 2009 s. 13). En av socialarbetarna har erfarenhet av just detta och 

menar att de ärenden hon arbetat med har präglats av ett våld som utförts av ett helt samhälle eller 

en grupp. Detta anser hon försvårar arbetet eftersom det inte bara är en enskild person som man 

behöver skydda flickan ifrån, utan våldet är både sanktionerat och finns inbyggt i tankesättet. I 

dessa ärenden har hon sett att det är det kollektivistiska perspektivet som råder, gruppen går före 

individen.

Schlytter och Linell menar att man som enskild individ i ett senmodernt samhälle har rätt till 

personlig integritet och att det inte är den tilldelade rollen som skall ligga till grund för den 

individuella hedern. Vidare menar de att individen själv äger rättigheterna att såväl kontrollera sina 

handlingar som att göra aktiva val med hänsyn till konsekvenser som drabbar dem själva och 

personer i dess direkta närhet (Schlytter& Linell 2009 s. 154). Den patriarkala familjestrukturen 

som bottnar i traditionella värderingar med gruppens bästa före individens, kommer då på 
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kollisionskurs med de normer och värderingar som skapar individuella rättigheter i det senmoderna 

samhället. Intervjuperson 4 har utifrån sitt arbete med utsatta flickor erfarit att detta kan skapa

problem för de unga flickorna som är födda eller som har levt stora delar av sina liv i Sverige, då de 

ska leva upp både till samhällets förväntningar på dem som självständiga individer samtidigt som de 

ska inordna sig i en undergiven roll i den egna familjen. 

5.2.2 Heder i en svensk kontext
I inledningsskedet av studien fanns en förförståelse kring att det kulturella perspektivet kan kopplas 

samma med hederskontexter. Förförståelsen utgjordes av tankar kring att hederstänkande är 

vanligare inom specifika områden och det fanns en förväntning på att detta skulle bekräftas i 

intervjumomenten. Intressant här är att det endast är intervjuperson 3 och 4 som har erfarenheter 

som pekar på att heder kan ses som ett kulturellt fenomen, de två andra intervjupersonerna 

återkommer med indirekta kommentarer som kan analyseras som kulturellt förklarande.

Intervjuperson 3 har genom sitt arbete erfarit att flickor som lever i en hederskontext redan från 

mycket låg ålder lärt sig vad detta innebär, och att oavsett om de växer upp i Sverige, så har de 

blivit införlivade med vad som händer om de bryter de förväntningar som finns. Berättelser om 

unga kvinnor som försvunnit eller dödats har ofta förekommit. Såväl intervjuperson 3 som 4 återger 

berättelser från ärenden där flickor uppgett att det är stor skillnad på den direkta kontrollen när de 

vistas i hemlandet respektive i Sverige. Flickorna har återberättat för de intervjuade socialarbetarna 

att föräldrarnas agerande blivit annorlunda och att flickorna får röra sig mer fritt när de befunnit sig 

i hemlandet. Intervjuperson 3 uppger att hon tror att det beror på att alla känner varandra och 

föräldrarna kan lita på att andra rapporterar om något icke accepterat inträffar. Intervjuperson 3 

uppger även att hon tror att orsaken till detta kan vara att samhället i hemlandet är starkt präglat av 

ett hederstänkande och alla utövar en form av kontroll genom att framföra information till 

föräldrarna:

Det har visat sig att kontrollen kan öka. I hemlandet är ju hela samhället lika, där kan 

flickorna röra sig mer fritt för att man vet om att det finns de som skvallrar. I Sverige blir 

det väl mer att föräldrarna, att man känner att man måste bevaka mer för att det inte finns 

så många runt omkring som skulle skvallra – ip3

Intervjuperson 4 har genom sitt arbete med utsatta flickor fått beskrivet för sig att själva 

”skvallrandet” är ett led i att säkerställa den egna familjens heder, eftersom man är rädd att den 

gemensamma nationaliteten skall leda till att alla dras över samma kam. Hon anser vidare att detta 
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upplevs som väldigt hotfullt när familjen lämnar hemlandet, ingen vill riskera att förlora sin heder 

pga. en annan landsmans familj. Intervjuperson 4 tydliggör detta på följande sätt: ”Inom 

hederskontexter, oavsett vart man befinner sig i världen tar landsmän sig friheten att vara polis för 

varandras barn” .

I intervjuerna observerar vi som undersökare en viss ovilja hos socialarbetarna att peka ut den 

kulturella aspekten som en viktig del av hederskontexten. Intervjuperson 3 menar att man utifrån 

kunskap kan känna sig trygg i att se hederskontexter för vad det är och att man i mötet med 

människor får beakta hedersaspekten i större omfattning i det fall individen kommer från en kultur 

där heder är en del av samhället. 

Att man inte bara lyssnar på det som sägs utan att man vet, ja säg att det kommer en 

ungdom ifrån ett specifikt land och att man vet att, ja att man får vara lite rasist, inte rasist 

men man vet att det förekommer mer inom vissa grupper och vet man om det så lyssnar 

man kanske på ett annat sätt också.-ip3

Intervjuperson 2 lyfter heder i ett historiskt perspektiv i Sverige. Hon har utifrån sina erfarenheter 

reflekterat över att det inte är alltför många år sedan unga ogifta kvinnor drog skam över familjen 

vid en graviditet. Den unga kvinnan kunde då skickas iväg för att föda i hemlighet för att bespara 

familjen vanäran. Barnet i sin tur kom då att betraktas som en oäkting och lämnades ofta bort. Detta 

kan således ses som en kollektiv bestraffning. Vidare anser hon att man som socialarbetare kan 

behöva granska sin egen historia för att tolka och analysera andras tankesätt och samtidigt vara 

öppen för att heder kan tänkas te sig på sätt man normalt inte anser som hederspräglade. 

Intervjuperson 2 beskriver att hon i sitt arbete upptäckt att en svårighet i arbetet med HRV är att 

man i ärenden med svenska barn inte tänker på samma sätt som i arbetet med barn från andra 

kulturer, hon menar vidare:

Det finns ju även svenska barn som utsätts för begränsningar. Hm, ja... det är de 

kollektiva sammanhangen som gör att det kan vara heder, men samtidigt tänker jag såhär, 

men det här är mina högst egna reflektioner, hur man vågar titta på sin egen historia i 

Sverige till exempel. Kan det vara så att man i en viss familj kanske tycker att, det inte är 

passande för dig, så där ska du inte göra eller det finns många tankar att tänka om heder 

och vad det är för någonting och var det existerar. Även här i Sverige förekom ju en 

kollektiv bestraffning kring oäkta barn osv. Vi kanske inte är färdiga med 

kunskapsutvecklingen och vi kommer kanske att hamna i ett läge där vi måste titta på vår 

egen historia. –ip2
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En flytt till Sverige innebär inte att det traditionsenliga tänkandet förkastas, enligt intervjuperson 4. 

Hon har genom sitt arbete erfarit att hederskontexter är rådande i stora delar av världen bland annat 

Mellanöstern, Nordafrika, och Asien. Hon beskriver  vidare att hon i utredningar gällande flickor 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck fått lärdom om att nätverken är enorma och kan utgöras 

av flera hundra personer. Utifrån denna aspekt beskriver de intervjuade socialarbetarna att de 

upplever att det finns stora svårigheter i att ändra hederstänkandet enbart genom ett landsbyte. 

Dessutom menar intervjuperson 4 att det i alla ärenden inte nödvändigtvis behöver vara pappan i 

familjen som bestämmer. I detta resonemang får hon stöd av intervjuperson 3 som utifrån sina 

erfarenheter har sett att det händer att släktingar från flera olika länder kommer till Sverige för att 

man i ett familjeråd skall avgöra om något skall göras med flickan för att tvätta rent hedern. 

Analys

Ur ett kulturellt perspektiv innebär det en svårighet att komma till ett nytt land med andra normer 

och värderingar, detta kan medföra en identitetskris för individen, och i förlängningen även påverka 

hur en hederskontext förstärks. Detta innebär en kulturell krock inom den egna familjen, det 

eftersom man tidigare tillhört ett samhälle där de patriarkala traditionsenliga familjenormerna 

betonar att oskulden är central för familjens heder och att detta bidrar till familjens sociala status. 

Krocken uppstår i att man i det svenska samhället istället fokuserar på individens rättigheter och att 

synen på sexualitet är liberal (Björktomta 2012 s.158).  

Intervjuperson 3 beskriver att hon genom flickors berättelser fått uppfattningen om att kontrollen 

ökar när familjen befinner sig i Sverige. 

Enligt Darvishpour (2008) är en huvudpunkt här för individer från starkt patriarkala samhällen, att 

det i Sverige finns en start individualistisk anda som krockar med den egna gruppens kollektiva 

tänkande. Särskilt påverkad av detta kan då kvinnans roll bli då hon i Sverige ska vara självständig 

och stark samtidigt som hon i den egna gruppen har en annan roll (2008 s. 368). Björktomta (2008 

s. 39) beskriver att detta kan leda till en förskjutning av makten i familjen, vilket då leder till 

konflikter som riskerar att utlösa hedersrelaterat våld.

Ett problem som här uppstår i denna mix av värderingar är således olika kulturers skilda syn på 

sexualitet. Björktomta menar att i vårt senmoderna västerländska samhälle har denna syn förändrats 

över tid, och idag finns inte samma starka koppling mellan sexualitet, familjebildande och 

äktenskap (Björktomta 2012 s. 31) som intervjuperson 2 talade om i en historisk kontext där 

svenska kvinnor tvingades lämna bort oäkta barn för att undvika skam för familjen. Dagens rådande 

normer om familjebildning och sexualitet blir då en stark kontrast till de normer om kyskhet som 
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råder i en hederskontext. Även Schlytter och Linell (2009) beskriver detta genom att belysa att den 

individualistiska andan som råder i moderna samhällen idag värdesätter individuell frihet och 

jämlika livsvillkor för män och kvinnor och att den moderna familjen i dagens Sverige består av 

autonoma individer som alla innehar ett eget oberoende (av varandra) förhållande till staten. 

Utifrån Björktomtas (2012) tankar om det intersektionella perspektivet i förhållande till 

hedersrelaterat våld, finns då fler faktorer som är avgörande för att upprätthålla de hederskontexter 

som idag lever vidare i Sverige. Hon menar att ur en migrationsaspekt blir de klassiska könsrollerna 

i den patriarkala familjen utmanade, kvinnan får rättigheter i det nya samhället som hon tidigare inte 

haft, medan mannen riskerar att förlora en del av den status han haft i förhållande till sin familj i 

hemlandet. Klass, kön, och etnicitet samspelar då här i en komplex blandning som påverkas av 

segregation och utanförskap (Björktomta s. 40). Vi kan tänka oss att en immigration till Sverige kan 

innebära att en man som i hemlandet varit överhuvud för sin familj och eventuellt haft en hög social 

status utifrån bl.a. yrkestillhörighet, i Sverige förlorar denna då det finns stora svårigheter att 

komma in på arbetsmarknaden. En ofrivillig negativ klassresa blir då ett faktum och sett ur ett 

intersektionellt perspektiv där samtliga faktorer, så som etnicitet, kön och klass påverkar individens 

möjligheter i samhället, kan detta då ge konsekvenser på samtliga områden. Vidare ser vi en 

koppling med de materiella och icke materiella värden individen har till förfogande, och vid 

förlusten av de materiella värden ett högt ansett arbete skapar, kan då kontrollen öka över 

individens icke materiella värden som här symboliseras av familjen. Vi kan även se kopplingar 

mellan intervjuperson 3:s erfarenheter om att våldet ökar i exil och Björktomtas (2012) tankar om 

att våld tenderar att förekomma mer frekvent då individen hotas i sin roll i den patriarkala 

strukturen. De svenska normer och värderingar som ger unga flickor möjlighet till ökad 

individualitet, kan då utgöra ett hot mot den patriarkala ordningen inom familjen och våld kan då 

tänkas utgöra en möjlighet för familjens överhuvud att återfå denna makt. 

Socialarbetarnas berättelser ger oss en samstämmig bild av deras erfarenheter av hur familjer som 

lever i en hederskontext i Sverige påverkas av de strukturella skillnader som är rådande. Detta 

bekräftas både via våra intervjuer samt av framstående forskare inom området. Både socialarbetarna 

och den tidigare forskningen delar samma uppfattning om den kulturella komplexitet som råder när 

en familj med hederskontextuella värderingar immigrerar till ett individcentrerat och demokratiskt 

samhälle. Wikan menar att hederskontexter är särskilt förekommande på platser där staten varit 

svag och det istället varit släkten som garanterat stöd och trygghet. Solidaritet till den egna gruppen 

var nödvändigt och absolut (2009). Även om vissa områden som exempelvis Medelhavsområdet, 

inom det kulturella perspektivet pekats ut som dominerande i förhållande till hederskontexter menar 
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Darvishpour att detta inte är beroende av religiös tillhörighet utan förekommer hos 

befolkningsgrupper med olika religiösa bakgrunder. Hederskulturen beskriv här som 

indoktrinerande och att det är en struktur som påverkar individen redan från födseln (Darvishpour i 

Darvishpour& Westin 2008) vilket även intervjuperson 3 bekräftar genom att återge, utifrån sin 

erfarenhet, att unga flickor redan från tidig ålder fått lära sig vad som händer med flickor som bryter 

mot kollektivets normer och värderingar. Wikan (2009) menar då att det häri ligger en väsentlig 

skillnad i värderingen av individens rätt till självbestämmande och egen frihet i motsats till 

hederskontextens krav på att individens egna autonomitet måste stå tillbaka för att bevara den 

kollektiva gruppens intressen.

5.2.3 Att möta människor från hederskontexer
Arbetet med hedersrelaterat våld initieras av att det faktiskt upptäcks. I intervjuerna med 

socialarbetarna framkommer det att de upplever att antalet hedersrelaterande ärenden varierar 

kraftigt mellan grannkommuner i liknande storlek. Intervjuperson 3 uppger att hon kan se att 

mängden hedersärenden har ökat under senare år, och hon uppger samtidigt att hon tror att detta 

beror på den ökade kunskapen i ämnet.  I samtliga intervjuer framkommer det att socialarbetarna 

kan se att kunskapsläget kring hedersrelaterat våld har med erfarenhet och ett intresse att göra. 

Socialarbetarna uppger vidare att de anser att vidareutbildning inom ämnet är av stor vikt för själva 

upptäckandet och arbetet framåt. Intervjuperson 1 betonar vikten av att uppmärksamma signaler på 

att HRV-problematik kan föreligga, detta eftersom hanterandet av ärendena som ”vanliga” ärenden 

kan utsätta flickan för stor fara. Intervjuperson 3 menar att det kan räcka med att familjen får 

information om att flickan varit i kontakt med myndigheter så är faran stor:

I det fall familjen får veta att flickan pratat med myndigheter om sådant de anser vara 

familjeangelägenheter så har vi ett skarpt läge. Det är eftersom man inom hederskontexter 

menar att information om familjen inte skall lämna kollektivet. Därför genererar en 

kontakt med myndigheter en form av skam för familjen-ip3

Samtliga intervjupersoner kan utifrån sina erfarenheter se att kunskap inom området är avgörande 

och att man har någon form av spetskompetens samt ett eget intresse för arbetet med individer 

utsatta för hedersrelaterat våld. Intervjupersonerna resonerar inte bara om kunskap förvärvad genom 

utbildning eller erfarenheter utan intervjuperson 3 menar att man utöver detta behöver ha förmåga 

att läsa mellan raderna, att man kan skanna av det outtalade för att få en bild av situationen. Således 
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kan man anta att själva upptäckandet av ärenden med hedersproblematik vara beroende av den 

personal man har anställd och deras förmåga att upptäcka:

Jag tror ändå att man måste ha någon form av intresse för det, eller att man hört talas om 

det. Man ser ju i jobbet att vissa märker det inte alls och vissa märker det, och vad beror 

det på? Vi har ju trots allt samma utbildning de flesta av oss.– ip3. 

Socialtjänsten i den här kommunen får enligt våra intervjupersoner i dagsläget in flest anmälningar 

kring oro för hedersproblematik från skolan och därmed blir samverkan med skola, barnomsorg och 

idrottsföreningar av stor vikt. Återigen blir det tydligt för oss som undersökare att det är de som är 

närmast barnen i sin vardag som har möjlighet att upptäcka i ett tidigt skede. Socialarbetarna menar 

vidare att utifrån erfarenhet kan man se att om hederskontexter upptäcks i tid behöver inte 

socialtjänstens inblandning vara akutstyrt i första skedet. Oavsett när kontexten upptäcks är 

intervjupersonerna överrens om att kunskapen hos socialsekreteraren är oerhört viktig. 

Intervjuperson 4 lyfter samarbetet med polisen som en viktig del i arbetet med dessa ärenden, hon 

beskriver hur hon själv deltagit i samtal där man över telefon diskuterat brott som begåtts med 

släktingar över hela världen. Det finns även en annan aspekt där man som professionell kan behöva 

skyddas, ip4 berättar att hon har utsatts för hot och våld i samband med ett omhändertagande av en 

flicka och i samband med detta levde hon under personskydd. Intervjuperson 1 bekräftar vidare att 

man som professionell kan utsättas för hot och våld och har själv följande erfarenhet:

Om de skulle veta vem som var socialsekreterare skulle de kunna bli personligt, de tror 

jag. En man skulle spränga socialtjänsten och detta anhölls han för, hotet gör ju att man 

agerat och att man faktiskt suttit anhållen tyder ju på någonting… sedan tänker jag att det 

kan finnas tankar som: tar du mitt barn så kan jag ta ditt barn, om de skulle veta alltså. –

ip1

Vidare betonar de intervjuade socialsekreterarna vikten av samarbete med skolan och värdet av att 

utbilda skolans personal så de kan upptäcka hederskontexter i tid. Socialsekreterarna har goda 

erfarenheter av samverkan, de upplever att det i denna kommun fungerat bra. En av 

intervjupersonerna har arbetat som HRV-strateg med uppdrag att utbilda anställda inom skolan, 

barnomsorg samt politiker inom kommunen. Hon beskriver att hon även har varit nyckelperson när 

det gäller samverka i dessa ärenden. Intervjuperson 4 beskriver att hon upplever att kommunens 

personal inom skola och barnomsorg är kompetenta inom området HRV, detta får hon stöd från 

samtliga socialarbetare vi intervjuat, de anser vidare att detta leder till att ärenden anmäls till 

socialtjänsten redan på indikationsnivå.
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Intervjupersonerna berättar om svårigheterna med att arbeta i dessa ärenden, det krävs att de 

professionella utifrån en skyddsaspekt agerar annorlunda och en kontakt med familjen initialt är inte 

att tänka på. Intervjuperson 1 beskriver att man utifrån komplexiteten arbetar på ett annat sätt med 

dessa ärenden:

I de här familjerna kan det vara mycket större och svårare att kartlägga. En svensk 

nätverkskarta fungerar inte på de här familjerna. Det kan ju vara så att de som styr och 

ställer inte ens finns i landet, utan det blir ju en mycket större nätverkskarta man behöver 

rita och de sträcker sig ju över flera länder och flera generationer-ip1

Intervjupersonerna menar utifrån sina erfarenheter att hanteringen av dessa ärenden kräver en

annorlunda strategi, det eftersom familjen och nätverket ofta är de som utgör hotet, de menar att de 

professionella får tänka tvärt om mot hur de hanterar andra ärenden. Samtliga intervjupersoner 

poängterar noga att man inte får informera föräldrarna om att en anmälan inkommit eftersom 

information om att en myndighet är inblandad kan generera stor fara för flickan. Intervjuperson 3 

beskriver utifrån sin erfarenhet att om socialtjänsten väl gått in i ett hedersärende kan det vara svårt 

att backa och att det lätt blir skarpt läge omgående. 

Ja, det hanteras annorlunda och det SKA hanteras annorlunda. Lite tvärtemot tänk blir 

det, inte familjearbete, inte placering i nätverket, inte nära, inte hemmaplanslösning utan

så långt bort som möjligt.– ip3

Ytterligare en svårighet som lyfts fram utifrån socialarbetarnas erfarenheter är att det kan vara 

problematiskt att klargöra vilka inom familjen som är offer och vilka som är förövare. 

Intervjupersonerna menar att samtliga individer faller offer för hederskontexten i stort och att man 

inom kollektivet kan inneha både en offer och förövarroll. Intervjuperson 1 beskriver det på 

följande sätt: ”Lillebror som har koll på att storasyster går till skolan är ju både ett offer och en 

utövare”. Detta leder enligt intervjupersonerna till att det kan bli svårt för socialtjänsten att veta hur 

man skall agera gentemot familjen och nätverket. Utifrån sin erfarenhet uppger intervjuperson 1 att 

hon i ärenden sett att andra syskon far illa i den rådande hederskontexten men ingen är beredd att ge 

socialtjänsten tillräcklig information för att möjliggöra ett ingripande. 

Intervjupersonerna menar att kunskapen ligger till grund för ett annorlunda förhållningssätt i mötet 

med dessa individer. Intervjuperson 3 menar vidare att hon utifrån sin erfarenhet har haft nytta av 

att inför ett möte med en individ där hon misstänkt heder har förberett sig, samlat information och 

använt sig av utredningsverktyg som kan klargöra situationen. Hon menar att man i många fall inte 

ser hedern i ett första möte men genom utredningsverktyg som exempelvis patriark och Freda kan 
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man uppmärksamma hederskontexter redan i ett inledningsskede. Det kan vara så att ärendena 

inkommer till socialtjänsten utifrån andra omständigheter än heder men att hederskontexten 

uppmärksammas under utredningens gång och i dessa fall beskrivs socialsekreterarens 

fingertoppskänsla som oerhört viktig för att flickan inte skall utsättas för fara. 

Analys

Maria Carbins forskning bekräftar intervjupersonernas åsikter kring vikten av kunskap om ämnet 

men Carbin menar vidare att all kunskap formas utifrån givna diskurser i samhället. Dessa diskurser 

bottnar i en maktstruktur som genomsyras av själva maktaspekten och dessa påverkar då vad som 

anses vara det sanna och vad som vidare skall härleda till kunskap (Carbin 2010 s. 120). Även om 

samtliga intervjupersoner betonar vikten av kunskap inom området tror vi att det är viktigt att ha i 

åtanke att denna kunskap de beskriver kännetecknas av vad som är aktuellt i dagsläget och att denna 

kunskap bör vara under ständig förändring. Intressant i utbildningsdiskursen är liksom 

intervjuperson 3 lyfter fram det faktum att trotts att de flesta yrkesverksamma inom socialt arbete 

innehar samma/likvärdig utbildning så varierar förmågan att uppmärksamma hedersproblematik. Vi 

kan utifrån detta se att det finns vissa brister i den grundläggande utbildningen utifrån den bild 

intervjupersonerna ger kring att antalet ärenden relaterade till hederskontexter ökat i antal över tid. I 

den kommun våra intervjupersoner är verksamma har professionella med koppling till barn och 

unga vidareutbildats inom området, således menar intervjupersonerna att det finns en bred 

kompetens i kommunen och genom detta underlättas socialtjänstens arbete med hedersärenden 

genom att skol- och barnomsorg i regel anmäler oro till socialtjänsten i tid. 

Schlytter och Linell bekräftar att det är just skolan som står för de flesta anmälningar till 

socialtjänsten, dock ofta via flickans egna önskemål (Schlytter och Linell 2009). Samhället bär ett 

ansvar för att ärendena kommer socialtjänsten tillhanda, att samhället utbildas och att man som 

privatperson vågar anmäla. Faktum är att så länge inte informationen kommer fram till 

socialtjänsten är det svårt för socialtjänsten att agera. I svensk lagstiftning, Socialtjänstlagen 14 kap 

1§ återfinns en stark anmälningsplikt för personal inom skola och barnomsorg samt för verksamma 

inom hälso- och sjukvård. I samma lag 14 kap 1c§ fastställs att alla som får information om 

missförhållanden gällande barn och unga bör anmäla detta till socialtjänsten. Således kan vi som 

undersökare se att detta rimligtvis borde leda till att anmälningar bör inkomma till socialtjänsten i 

större omfattning än vad intervjupersonerna beskriver. 

Intervjupersonernas resonemang om komplexiteten av offer och förövarrollen befästs av Jemteborns 

resonemang om patriarkala familjestrukturer. Där står lillebror lägre i rang än andra äldre manliga 

familjemedlemmar och genom detta blir han ett offer då han har svårigheter att motstå 
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påtryckningar om att utföra handlingar mot sin vilja. Men genom själva utförandet av dessa 

handlingar får han även rollen som förövare/utövare (Jemteborn 2005 s. 29f). 

5.2.4 Att skydda individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
Intervjupersonerna berättar om vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda för att skydda 

individen och att skyddat boende som insats är det mest omfattande skydd socialtjänsten har inom 

ramen för sin verksamhet. Vidare berättar intervjupersonerna att individen kan skyddas genom 

lagstiftning, exempelvis genom beslut om umgängesbegränsning, hemlig vistelseort och 

kvarskrivning. Utifrån intervjuperson 3:s erfarenheter är det oerhört viktigt att dessa beslut fattas 

omgående för att inte individen skall utsättas för fara. Intervjuperson 4 beskriver utifrån sin 

erfarenhet med nationellt arbete i frågan att man arbetar väldigt olika inom kommunerna runt om i 

landet, i vissa kommuner har familjebehandling bedrivits men intervjupersonerna som deltagit i vår 

studie är överrens om att familjebehandling inte är tillämpligt i ärenden där hederskontext är 

rådande:

Det här måste ni skriva med fet text, det går INTE att bedriva familjearbete i de här 

ärendena– ip4

Såväl intervjuperson 3 som 4 pratar om den studie som Linna-mottagningen genomfört som ett 

projekt under en femårsperiod för att se om man genom att arbeta med familjebehandling i dessa 

familjer kan identifiera om det finns en förändringsbenägenhet hos familjen för att flickorna i 

förlängningen skulle kunna flytta hem igen. I detta projekt kom man fram till att det inte är möjligt 

att åstadkomma förändring hos dessa familjer, inget av fallen slutade lyckligt. I två fall utsattes 

flickor för hedersmord och i ett tredje fall giftes en flicka bort och är än idag försvunnen. 

Intervjuperson 4 berättar att i dessa fall avslutades insatserna via socialtjänsten utifrån att man ansåg 

att familjen var kärleksfull och att det inte länge fanns någon hotbild. Intervjupersonerna menar att 

hederskontexten är en realitet i dessa familjer och att det inte är möjligt genom arbetet med 

familjebehandling att åstadkomma en så pass stor förändring att hemmiljön blir godtagbar utifrån 

barnet bästa i centrum. Intervjuperson 3- och 4 beskriver att det finns en komplexitet med 

familjebehandling, utifrån den erfarenhet de har ser de att det brister eftersom att en av 

grundstenarna i familjbehandling är samarbetet inom familjen. Intervjuperson 3 har genom sin 

erfarenhet sett att i de fall man använt sig av familjebehandling i HRV-ärenden har flickan fått en 

utökad men ändock begränsad rörelsefrihet, denne har exempelvis fått gå på disco eller klä sig som 

denne vill. Problem kan istället, enligt intervjuperson 3, uppstå när familjen ställs inför att flickan 

vill ha en pojkvän/flickvän eller i förlängningen inför ett giftemål. Hon har vidare sett att det har 

varit tydligt att anpassningen skett på flickans bekostnad och att familjen använt den frihet flickan 
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fått som ett motargument. Hon jämför flickorna med andra brottsoffer: ” Om man säger att det är 

brottsoffer det handlar om så ska man plötsligt jämka, okej du får lite stryk då. Det skulle man 

aldrig göra i andra fall med andra brottsoffer”

Intervjuperson 3 menar vidare att socialtjänsten har andra typer av insatser att erbjuda, hon tar upp 

insatser som; Stöttande samtal, motiverande samtal, placering i skyddat boende eller familjehem 

med särskild kunskap inom området. Hon menar vidare att när socialtjänsten kliver in då kan man 

få löpa linan ut eftersom familjerna i regel reagerar starkt på myndigheternas inblandning. Även 

intervjuperson 2 har erfarenheter som tyder på att den komplexitet HRV-ärenden kan medföra att 

flickan placeras i skyddat boende: 

I de fall vi uppmärksammat HRV tror jag att de allra flesta har slutat i skyddat boende 

som jag vet om i alla fall. Det är ju en sådan effektiv grej att lämna, det är ju svåra

processer att verkligen bryta.-ip2

Intervjuperson 3 har vidare erfarenheter kring själva uppbrottet som tyder på att det är svårt att bryta 

sig lös från hederskontextuella familjer och att skyddsaspekten kan bli lidande i denna process. Hon 

menar att en våldsutsatt kvinna som lever i ett våldsäktenskap kanske gör 68 försök att lämna innan 

hon verkligen går och här är det vid första försöket man lämnar. Hon har genom de ärenden hon 

hanterat erfarit att flickorna lätt att glömmer bort det som varit dåligt och minns det som varit bra. 

Längtan efter att ha kontakt med kompisar, pojkvän och sådana saker riskerar också att rasera

skyddet.

Intervjupersonerna delar uppfattningen om att det inte är enkelt att arbeta i de här ärendena utifrån 

det starka skyddet. Intervjuperson 1 har i sitt arbete fått en tydlig bild av att socialtjänsten spelar en 

stor roll för flickorna i dessa ärenden eftersom de saknar vuxna individer som de har tillit till. 

Intervjupersonen menar vidare att det är vanligt att flickorna vacklar i sin övertygelse om att lämna 

och att många tendera att glömma bort det som vart dåligt och enbart minns det som varit bra. 

Socialarbetarna menar vidare att i detta skede blir socialtjänsten länken bakåt som kan påminna om 

det som föranlett uppbrottet. I kontakten med familjen menar intervjuperson 3 att flickan kan 

påverkas och att det är vanligt förekommande att sjukdom och andra allvarliga 

familjeangelägenheter lyfts fram för att flickan skall uppge vart hon finns eller försöka ta sig hem 

igen:

Men det är sällan det har hänt att de sökts upp på ett boende och tagits därifrån med tvång 

utan det handlar om att utnyttja hennes svagheter. Att prata om att föräldrarna får 

hjärtinfarkt eller att någon blivit sjuk eller att lillebror längtar väldigt mycket. Det är ju 
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sådana saker som är mer regel än undantag, Nu låter det som om jag tänker att alla är 

likadana men jag har jobbat med väldigt många ärenden faktiskt, och det blir samma sak 

på något vis. Det här med att skuldbelägga eller att locka hem. Det är därför jag menar att 

det är viktigt att man har umgängesbegränsning initialt och så länge det behövs för att 

undvika att flickan blir skuldbelagd -ip3

Vidare menar intervjupersonerna att lagstiftningen är tillräcklig, men att professionella inom socialt 

arbete kan bli bättre på att använda den lagstiftning som finns. Intervjuperson 3 menar att det 

åligger den enskilde socialsekreteraren att hålla sig uppdaterad på rättsfall och att man inför att ett 

ärende skall prövas i rätten läser både förarbeten och prejudikat för att ha tillräcklig information. 

Intervjuperson 2 kan se att såväl socialtjänst som rättsväsende blivit allt mer insatt i 

hedersproblematiken och att man i regel inte stöter på särskilt stora problem i en rättsprocess. 

Intervjuperson 1 ser liksom övriga intervjupersoner att det rättsliga skyddet är tillräckligt så länge 

det fastställs löpande, släpps det rättsliga skyddet kan flickan utsättas för en oerhörd fara. Vidare 

menar hon att i det fall en ansökan om LVU inte bifalles och en polisanmälan upprättats hamnar 

man i ett läge där man behöver tillräckligt på fötterna för att skydda men inte för mycket för att 

utsätta ungdomen för fara;

Man borde bli bättre på att tillämpa det stöd som finns, t.ex. sekretessbelägga, men om 

förvaltningsrätten sedan släpper allt så sitter ju ungen i en ännu värre sits, när det kommer 

fram allt vad den har sagt - ip1

Intervjuperson 3 menar att det finns svårigheter med den rättsliga processen, de omprövningar som 

skall göras och övervägandena kring umgängesbegränsningar och hemlig vistelseort som medför en 

ständig oro för flickan. Dessutom tenderar föräldrar inom hederskontexter att överklaga de beslut 

som är möjliga och således finns en ständig rädsla hos flickorna över att behöva åka hem. 

Samtliga intervjupersoner har genom sitt arbete erfarenhet av att lagen möjliggör skydd för utsatta 

flickor. De beskriver att för ungdomar finns stöd i lagstiftning genom LVU vilket i sig underlättar 

skyddet av flickan. Intervjuperson 3 menar dock att det finns svårigheter inom hedersärenden där 

man i en rättslig process kan komma till en förhandling och där mötas av bedömningen att viss 

hänsyn bör tas till kulturella skillnader. Enligt intervjuperson 1 finns en dom i kammarrätten som 

påvisar att kulturella skillnader bör beaktas: ” det finns en dom i kammarrätten där man skriver att 

man får acceptera vissa kulturella skillnader. Och vad innebär det? Hur mycket får man slå? Och 

vem får man slå? Det går ju liksom inte…” Hon menar vidare att detta försvårar möjligheterna för 
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socialtjänsten att skydda individen, det eftersom rätten menar att en viss typ av våld, våld som kan 

knytas till kulturella skillnader kan accepteras. 

Intervjuperson 3 resonerar vidare kring det villkorade medborgarskapet och menar att samhället i 

stort bör börja prata om problematiken, att det inte är okej. Hon uppger att såväl bland 

privatpersoner som bland professionella kan det finnas en rädsla för att bli klassad som rasist, men 

enligt intervjuperson 3 så måste man se att alla barn har samma rättigheter utifrån mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen. Hon menar vidare att det inte ska vara acceptabelt att barn blir 

utsatta för våld och förtryck bara för att man tillhör en annan kultur. Intervjuperson 3 säger vidare 

att det skall vara tydligt att särbehandling inte accepteras oavsett om det gäller tvångsgiftermål eller 

att inte få dela på idrotten, för alla barn skall delta i all undervisning utifrån skollagen. 

Intervjuperson 3 menar att barn och ungdomar inom hederskontexter inte är delaktiga utifrån 

samma villkor som andra och därför är det viktigt att våga se och våga säga det. Hon menar att det 

är mer rasism att acceptera särbehandlingen med rädsla för att stöta sig med kollektivet. 

Analys

Gemensamt för våra intervjupersoner är övertygelsen om att det inte går att arbeta 

familjebehandlande och att dessa ärenden kräver en särskild strategi. Även synen på problematiken 

hos bla. rättsliga instanser och andra myndigheter är avgörande för arbetet med berörda individer. 

Vårt resultat får stöd i Astrid Schlytters forskning gällande acceptansen av vissa kulturella 

skillnader, hon menar att ungdomar bosatta i Sverige faller under samma lagar och regler och skall 

ge samma rättigheter och möjligheter. Således kan inte kulturella skillnader som hämmar individens 

utvecklig och möjlighet att utöva sina förmågor accepteras. Vidare menar hon att kvinnor och 

flickor som inte ges samma möjligheter har ett villkorat medborgarskap där hänsyn tas till andra 

sociala kontexter än de som är rådande i Sverige (Schlytter 2004 s. 34). Intervjuperson 3 betonar att 

hon upplevt genom sina erfarenheter att rådande konventioner gällande barns rättigheter tenderar att 

få stryka på foten om ett kulturellt resonemang används. 

Schytter och Linell (2009) befäster även de resonemang som våra intervjupersoner för om att det 

finns svårigheter som föreligger i Socialtjänstens utredningar av hedersrelaterade ärenden. Schlytter 

och Linell menar vidare att föräldrarna många gånger nekar till att hot och våld förekommit, och 

eventuella syskon kan eller vågar inte bekräfta detta. Detta leder i sin tur till att resonemanget kring 

att familjebehandling inte är tillämpligt bekräftas utifrån att familjebehandlingen vilar på en grund 

där samarbete är en nödvändighet. Även i det projekt Linna-mottagningen genomfört visade att 

denna typ av familjebehandlingen inte alls gett önskat resultat och att lyhördhet för flickornas 

berättelser är av högsta vikt för att ej utsätta dem för onödiga risker. 
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Vidare bekräftas även att det är nödvändigt att ärendehanteringen ser annorlunda ut i dessa ärenden, 

Schlytter och Linell har genomfört en studie där 18 HRV-fall innefattades. Där var det elva flickor 

som i början av utredningarna inte levde under skydd gentemot det egna nätverket, i fem fall 

placerades flickorna istället hos bekanta eller släktingar till den egna familjen. Detta medförde att 

placeringsfamiljen hotades av kollektivet och att flickorna utsattes för ständiga övertalningsförsök 

för att hon skulle ändra sin utsaga och återvända hem. I de resterande sju fallen placerades flickorna 

i samband med att utredning inleddes och placeringsformen var under skydd. I 13 av de 18 fallen 

uppger flickorna att de hotats av nära familjemedlemmar efter inledande av utredningen. Vissa har 

blivit uppsökta där de placerats, dödshotade eller hotade om uteslutning ur den egna familjen. Vissa 

har blivit utsatta för försök till manipulering för att komma hem igen, familjemedlemmar har hotat 

att ta sitt liv vilket uppgetts vara flickans ansvar, eller att syskon riskerar att utsättas för våld i 

flickans ställe om hon inte återvänder. 

Vidare bekräftar studien intervjupersonernas utsaga om att det är vanligt förekommande att 

flickorna ändrar sina berättelser, att de vacklar. Schlytter och Linells studie visar att de unga 

tenderar att ändra eller tar tillbaka sina uppgifter under utredningens gång, och då faller det på 

socialtjänsten att avgöra om det är möjligt att driva ärendet vidare. 

I arbetet med flickor som utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som är i behov av skydd 

gentemot nätverket behöver allierade utanför familjen, någon utomstående som kan vara stöttande 

under hela processen (Schlytter & Linell 2009 s. 153). Intervjupersonerna menar att ofta 

representerar socialtjänsten denna utomstående kontakt.  

Samtliga intervjupersoner är eniga i att lagstiftningen är tillräcklig. Huruvida lagstiftningen kan 

hantera kollektivistiska handlingar tas inte upp av någon av intervjupersonerna. I NCK´s rapport 

lyfts problemet med hänvisning till att den kollektiva karaktären hos hedersrelaterande brott inte 

kan bli problematisk att hanteras utifrån att svensk lagstiftning bottnar i ett individuellt perspektiv. 

Inte heller är det särskilt vanligt förekommande att brottsliga handlingar inte sker i det fördolda. 

Vidare lyfter Schlytter fallet med Pela som ett exempel kring skillnader mellan lagstiftningens syn 

på hedersrelaterad brottslighet. Pelas mördare dömdes i Irak till 1 års fängelse för mordet, i Sverige 

dömdes de till livstids fängelse. Handlingen ansågs brottslig i båda länderna men brottets karaktär 

bedömdes inte lika allvarligt i ländernas domstolar. Således uppstår en tydlig bild av samhällets syn 

på heder och att det står klart att man i svensk lagstiftning inte tar hänsyn till att handlingen 

rättfärdigas i hemlandet utifrån en hedersaspekt. 
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5.3 Sammanfattande analys
I arbetet med analysen av studies resultat har vi uppmärksammat en svårighet i att särskilja och 

avgränsa de olika teman som utgör grunden för analysen. Detta ser vi dock tydliga kopplingar till i 

den komplexa natur som hedersrelaterad problematik bottnar i. Det intersektionella perspektivet ger 

oss dock en förklaring till detta genom de många faktorer, så som klasstillhörighet, kön, etnicitet 

mm. som skapar ojämlikhet var för sig på olika samhällsnivåer, men samtidigt samspelar dessa 

faktorer sinsemellan och vi har fått en förståelse för att dessa skapar unika skärningspunkter där 

både möjligheter och begränsningar för individen skapas. 

Utifrån studiens resultat har det blivit tydligt för oss att den patriarkala strukturen inte går att undgå 

som en av de avgörande aspekterna i hedersproblematiken. Det har även blivit tydligt att denna 

struktur inte står för det hedersrelaterade våldet utan snarare att den patriarkala strukturen påverkas 

av kön, etnicitet och klasstillhörighet. Även den rådande samhällsstrukturen är bidragande till 

uppkomsten och omfattningen av hedersvåldet. Vi kan hitta stöd för vårt resonemang i det 

intersektionella perspektivet utifrån att våldet och förtrycket kan tänkas uppkomma i 

skärningspunkten av flera omständigheter. Detta innebär att problematiken är såväl komplex att 

förstå som att arbeta med. Det sociala arbetet med individer utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck beskrivs av intervjupersonerna som omfattande och samhällsövergripande. Problemet kan 

inte enbart hanteras på individnivå utan den hederskontexuella problematiken är något som behöver 

hanteras såväl på individ- som på politisk och rikstäckande nivå. 

Studiens resultat påvisar likheter med den rådande forskningen inom området. Framstående forskare 

lyfter fram viktiga aspekter i hederskontexterna liksom våra intervjupersoner gör. De vi intervjuat i 

studien besitter kunskap inom området och samtliga har erfarenhet av arbetet med 

hedersproblematik i praktiken. Detta gör att vi fått tillgång till omfattande professionell kunskap till 

studien. Studiens resultat och tidigare forskning visar att hedersvåld och förtryck karaktäriseras av 

begränsningar, kontroll, kollektiva beslut, hierarkisk ordning, patriarkatisk maktordning samt att 

flickans oskuld är central i frågan.  Intressant ur flera perspektiv är paradoxen i hedersbegreppet där 

kvinnan som i sig inte innehar någon heder å andra sidan axlar ansvaret för att upprätthålla mannens 

och familjens heder, detta menar samtliga intervjupersoner och i all forskning som lästs befäster 

detta, bland annat genom Wikan som menar att kvinnan bär ett stort ansvar för att se till att de unga 

inte svärtar ner familjens heder genom ett icke accepterat socialt beteende (2009).

Vidare har forskningen visat att offer och utövaraspekten är central, ofta får pojkar i familjen ansvar 

för att utöva handlingar, detta tas upp i intervjuerna och bland annat i fallen Pela och Maria i 
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Landskrona. I fallet Pela var lillebror utsedd att mörda sin syster för att tvätta bort hedern, han har i 

en intervju i radio berättat att ”det var något som skulle göras” men att han inte hann innan hans 

farbröder mördade Pela. I fallet Maria i Landskrona hade Maria och hennes bror kontakt med 

socialtjänsten och där gjorde man bedömningen att de var ett kärleksfullt syskonpar där ingen 

hotbild förelåg. På Marias födelsedag mördade brodern henne med 20 knivhugg. Tidigare forskning 

lyfter fram att yngre män i familjen eller i kollektivet tenderar att få uppdrag att utföra handlingar 

som kan tänkas ge någon form av påföljd i form av ett fängelse straff. Kollektivet upplåter till 

pojken att utföra handlingen eftersom risken att denne kommer att dömas är minimal och i det fall 

det blir någon rättslig påföljd blir den med stor sannolikhet kortare än om en vuxen man skulle 

dömas. Således blir pojken som tvingas utföra handlingen såväl offer för en hederskontext som 

utövare. Vår studie påvisar att man kan tänka sig offer- och förövaraspekten i en mindre omfattning 

och att syskon ofta får i uppdrag att se till att systern är i skolan till exempel. 

Ytterligare en intressant aspekt är att såväl forskning som intervjupersonerna lyfter fram att 

hederskontexten tenderar att bli starkare, kontrollen och begränsningarna ökar när familjerna 

hamnar i exil. I NCK s. forskningsöversikt diskuteras att HRV ofta förekommer bland grupper i 

exil, och att innebörden av HRV förändras utifrån samhälle, tid och plats vilket innebär att det kan

finnas ett arv som fortfarande ligger till grund för olika maktstrukturer i samhället. De inhemska 

grupperna ses som civiliserade medan exempelvis muslimska grupper ses som fundamentalistiska 

och gammalmodiga. Ras/etnicitet som maktordning bör därför analyseras vidare utifrån HRV. Vår 

studie är samstämmig i bilden av att hedersaspekten tenderar att bli starkare i samhällsstrukturer där 

heder inte är rådande. Studien visar även att man i andra samhällsstrukturer är rädd om hedern till 

den grad att man känner skyldighet gentemot landsmän att framföra observationer och rykten för att 

hjälpa familjen, kollektivet och sitt eget rykte för att bibehålla hedern. 

Inför intervjuerna fanns en förförståelse kring att intervjupersonerna skulle påvisa att 

hederskontexter kan kopplas till kulturella skillnader, dock visar studiens resultat att 50% av 

intervjupersonerna hävdar att det inte är ett kulturellt fenomen samtidigt som 25% menar att det 

finns vissa förankringar till kultur men att det främst är ett uttryck av normer och värderingar. 

Endast 25 % menar att hederskontexter kopplas samma med kultur, vidare menar dessa 25 % att 

anledningen till att man inte uttalar det som kulturellt betingat till viss del kan härledas till en rädsla 

för att klassa som rasist samt för en rädsla att stöta sig med kollektivet. Vidare visar studien att även 

i en rättsprocess har hävdats att hänsyn skall tas till vissa kulturella skillnader. 
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I intervjuerna framkommer det att i en Kammarrättsdom gällande LVU (Särskild lag om vård av 

unga) har hänvisat till att det i bedömningen bör beakta vissa kulturella skillnader. Maria Carbin tar 

i sin avhandling upp fenomenet villkorat medborgarskap. Utifrån såväl barnkonventionens som 

konventionen om mänskliga rättigheter faller detta argument. Inom svensk lagstiftning skall alla stå 

lika inför lagen och således skall ungdomar inom hederskontexter få behandlas annorlunda, 

samhället kan inte acceptera att de utsätts för våld utifrån kulturella skillnader. I FN:s konventioner 

tas rätten till liv, lika värde och personlig säkerhet upp. I de fall som kan tänkas acceptera kulturella 

skillnader menas alltså att personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck skall offra sin 

personliga säkerhet och i de fall det blir tal om tvångsgiftermål även offra den frihet individen enligt 

konventionen har rätt till. Utifrån en rättslig och etisk aspekt är således den kulturella aspekten inte 

intressant utan så länge en individ tvingas offra sin rätt till liv, frihet och personliga säkerhet och 

dessutom saknar lika värde och rättigheter skall bedömningen se lika ut i samtliga fall. 

Vidare är intervjupersonerna enliga om lagstiftningen ger ett starkt skydd för samhällets barn och 

unga. Denna uppfattning delas av den tidigare forskningen. Men om man utifrån en hederskontex 

granskar lagstiftningen i Föräldrabalken kan man se att det inte är helt oproblematiskt. I 6 kapitlet

1§ står:” Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling”. Genom denna lag, kan vi, liksom intervjupersonerna antyder, se att det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket är en olaglig handling som bryter mot denna lag. Redan en 

ringa grad av psykisk misshandel och förtryck är föremål för denna lagstiftning.

Tanken i ett demokratiskt samhälle är att alla skall stå lika inför lagen, tidigare forskning har visat 

att det som professionell kan vara viktigt att ha den rättsliga aspekten i åtanke, inte enbart hur man i 

svensk lagstiftning bedömer handlingarna. Det utifrån att exempelvis hedersmordet på Pela gav 

gärningsmännen 1 års fängelse i hemlandet och i Sverige dömdes de till livstids fängelse för samma 

brott. Som socialarbetare kan detta vara en viktig aspekt att ha i åtanke då man i mötet med 

föräldrarna med stor sannolikhet har olika syn på våld överlag. Ur socialtjänstens perspektiv leder 

det till att hot och riskbedömningar kan vara svåra att genomföra utifrån att kollektivet är svår 

identifierat, vilket såväl tidigare forskning som studiens resultat påvisar. Socialtjänstens 

ärendehantering förändras i hedersärenden, vilket resultatet får stöd i av tidigare forskning. Själva 

hanteringen ändras till ett ”tvärt emot tänk” och vårdnadshavarnas inblandning minimeras, hela 

hanteringen utgår ifrån en skyddsaspekt. Det har genom studien blivit tydligt att den som utsätts för 

hedersrelaterat våld har mer än en gärningsman att vara rädd för och därigenom blir diskrepansen 

mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld tydlig. Dessutom kan våldshandlingar inom 
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hederskontexter betraktas som hjältedåd och vara socialt accepterade på ett annat vis än våld i nära 

relationer. Studiens resultat och tidigare forskning ser kollektivet som av de stora skillnaderna 

mellan våldsformerna och i det hedersrelaterade våldet kan det finnas utövare som inte ens finna i 

landet, intervjupersonerna menar att våldet är sanktionerat och att familjemedlemmar från hela 

världen kan flygas in för att avgöra huruvida handlingar skall genomföras i hederns namn. 

6. Diskussion
Studien har påvisat att trots att diskussionen i media kring hedersrelaterat våld har lugnat ner sig 

inte vidare är ett tecken på att det inte längre är vanligt förekommande, tvärt om. Socialtjänstens 

arbete med dessa ärenden är omfattande och livsavgörande i många fall. Genom att analysera 

socialtjänstens arbete samt se hur lagstiftarens skydd för individer inom hederskontexter ser ut har

en tydligare bild av fenomenet växt fram. Detta är av stor nytta dels för professionella inom socialt 

arbete men även för verksamma inom exempelvis skol- och fritidsverksamhet. Vi kan även se att 

det finns stora poänger med att få allmänheten att få information kring vad hedersrelaterat våld 

handlar om hur samhället i stort kan hjälpa individer som lever under våld och förtryck.  För 

individer som lever inom en hederskontext och utsätts för hot och förtryck kan en skyddsplacering 

via socialtjänsten vara en möjlig lösning för att överleva. I vår studie har flickorna lyfts fram som 

det självskrivna offren men det är även viktigt att ha i åtanke att även pojkar förekommer som offer 

för hedersrelaterat våld. Bland pojkar förekommer HBTQ personer som särskilt utsatta. 

Ett av de mest intressanta resultaten är att vi i inledningsskedet av studien hade en förförståelse om 

att hedersrelaterat våld direkt kopplas samman med kulturella skillnader. Det visade sig att de 

intervjupersoner som deltagit i undersökningen undvek att göra avstamp i kultur och istället 

hänvisar till normer och värderingar. Rädslan att bli klassad som rasist är en förklaring till detta och 

kan det i sin tur vara förklaringen till att man inte gärna påpekar den kulturella orsaken? Är kultur 

så förknippat med religion att man genom att säga att det är kulturellt betingat även är beroende av 

religion? Ett geografiskt område är ju ett kulturellt område med allt vad det innebär. Kultur i sig kan 

vara allt ifrån dans, musik, mat och konst. 

Vidare finn det flera aspekter av våldet, dels finns synvinkeln från de signifikanta andra, den utsatte, 

den som utsätter samt de som utövar påtryckning för en handling. Den patriarkala ordningen gör att

vissa handlingar kan krävas utav en person, exempelvis att en pojke kan tvingas mörda sin syster i 

hederns namn, således blir offer och utövar aspekten intressant. Hedersrelaterat våld befinner sig på 
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såväl individ, familj, grupp och strukturell nivå. Detta gör att ärendena blir oerhört komplexa och 

svåra att hantera. Utifrån att hedern är kollektivistisk kan man även se att hotbild gentemot ex 

myndighetspersoner kan öka utifrån att man inte med säkerhet kan säga vilka som är en del av 

kollektivet.

Förmågan att upptäcka hederskontexter varierar kraftigt mellan kommuner och mellan 

socialsekreterare. Detta härleds till kunskapen om området och intresset för att lära. Ökad erfarenhet 

ger vidare en ökad förmåga att upptäcka. I själva upptäckten spelar skolan en avgörande roll och 

ofta inkommer anmälningarna till socialtjänst via skol- och barnomsorg. I den kommun vår studie 

har genomförts har man satsat på utbildning inom området. Personal inom skol- och barnomsorg, 

inom socialt arbete och politiker har utbildats, det för att få en samstämmig bild av problematiken 

och vad som krävs av professionella för att tillse att utsatta individer skyddas. Att politikerna i 

kommunen har fått utbildning inom området ger en enad front mot problematiken och 

skyddsmöjligheterna ökar. Viktigt att ha i åtanke är att socialnämnden utgörs av politiker och 

således är kunskapsläget inom nämnden avgörande inför viktiga beslut som t.ex. en LVU ansökan 

till Förvaltningsrätten eller beslut om umgängesbegränsning. 

Frågan är hur det ser ut i andra kommuner som inte har kunskap eller en person som kan bidra med 

adekvat rådgivning i dessa ärenden. Vi kan tänka att långt i från alla kommuner har en HRV strateg 

och kanske är det svårare att upptäcka dessa ärenden i tid.

Som professionell inom socialt arbete kan det vidare vara nyttigt att se tillbaka på svensk historia 

och hur ”oäkta” barn och dess mödrar behandlades av familjen och släkten. Som ”oäkting” drog 

man skam över familjen och såväl barnet som modern försköts från familjen, för att bevara 

familjens heder. Hederskontexter är rådande över stora delar av världen och är för många barn och 

unga en realitet.  Hedersrelaterat våld innefattar begrepp som genus och kultur, oavsett hur gärna 

man vill se att det inte är förankrat i kultur och i patriarkala strukturer är det svårt att komma ifrån 

vilket vår studie påvisar och som tidigare forskning bekräftar.

6.1 Besvarade av frågeställningar
Syftet med studien var att analysera hur professionella inom socialt arbete förhåller sig till 

fenomenet hedersrelaterat våld, samt hur problematiken synliggörs. Utifrån detta var vi även 

intresserade av att se hur socialtjänsten utifrån aktuell lagstiftning kan skydda individen. Genom 

intervjuerna och med stöd av den tidigare forskningen har vi fått hjälp att besvara studiens 

frågeställningar. 
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Hedersrelaterat vålds kännetecknas enligt våra intervjupersoner av begränsningar som löper inom 

ett kontinuum från vardagliga begränsningar så som att inte få delta i viss undervisning i skolan och 

inte få ha fritidsaktiviteter till att i andra änden av skalan giftas bort mot den egna viljan. 

Intervjupersonerna menar vidare att det hedersrelaterade våldet kännetecknas av kollektivt tänkande 

och att kollektivet går före individen i alla sammanhang. Flickans oskuld beskrivs vara central och 

att det är moderns uppgift att se till att flickans oskuld behålls fram till bröllopsnatten. Ytterligare 

ett karaktäristiskt drag av det hedersrelaterade våldet beskrivs vara patriarkatiska maktstrukturer där 

mannen är den som har heder, kvinnan är underlägsen mannen i alla avseenden och att kvinnan 

saknar rättigheter.

De professionella vi intervjuat menar att hedersrelaterat våld är komplext utifrån flera aspekter. Att 

arbeta med individer som är utsatta för hedersrelaterat våld kräver spetskompetens och 

vidareutbildning inom området. Som professionell får man en viktig roll i flickans liv, speciellt om 

det leder till en insats i form av skyddat boende. Även flexibilitet är av stor vikt eftersom man i 

dessa ärenden får använda en annan metodik i sin handläggning utifrån en risk och skyddsaspekt. 

Vidare har socialtjänsten har en begränsad verktygslåda av insatser i dessa ärenden, skyddsaspekten 

utesluter insatser som bygger på återförening och studien har visat att familjebehandling inte är 

tillämpligt i dessa ärenden. Istället är insatser som bygger på säkerhet grundstenen och i många fall 

tenderar dessa ärenden sluta i skyddsplaceringar, hemlig vistelseort och umgängesbegränsning. 

Vidare kan socialtjänsten erbjuda stöd i form av motiverande samtal och stödsamtal inför att en 

ungdom kan tänkas lämna familjen och kollektivet. Studien har visat att de professionella anser att 

det finns stöd i lagstiftningen för att skydda den enskilde. Det har även visat sig att man som 

professionell kan bli bättre på att använda det lagstöd som finns. Såväl myndigheter som 

rättsväsende har blivit allt bättre på att hantera hedersärenden och genom det även bättre på att 

tillämpa lagen till skydd för individen.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Under studiens genomförande har frågor väckts som inte varit möjliga att behandla inom ramen för 

studiens avgränsning.  Exempelvis anser vi att det skulle vara intressant att se huruvida rättsväsende 

och socialtjänst eventuellt gör skillnad i utredningar beroende på om barnet har en annan etnisk 

bakgrund än den svenska. Det vill säga, finns en acceptans för kulturella skillnader?  Vidare skulle 

det vara intressant att undersöka hur HBTQ-personer inom hederskontexter behandlas av 

kollektivet.
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Vår studie är begränsad till en mellanstor kommun i Sverige som arbetar aktivt med HRV-

problematik. Det vore intressant att genomföra en jämförande studie med en annan kommun i 

liknande storlek för att se huruvida det förekommer skillnader i sättet att arbeta med frågan.

6.3 Slutord 
Studien har uppmärksammat oss på att ärenden som präglas av hedersproblematik är svåra att 

hantera för socialarbetare. Vi kan se att socionomutbildningen bör ha uppmärksammat studenterna 

på att problematiken finns, det eftersom det finns stora chanser att man som professionella kommer 

att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har även uppmärksammat 

oss på att vi som professionella bär ett stort ansvar för att inte risker att de utsatta individerna utsätts 

för stora risker genom att ha kontakt med myndigheter, således är kunskap av stor vikt. Det har 

genom studien blivit tydligt att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i stor omfattning idag, 

förvånansvärt är att problematiken inte diskuteras mer än vad den i dagsläget gör. Vi kan se att det 

finns vissa brister inom området, så som att skyddande boenden för pojkar är väldigt sällsynta.  

Studien har givit oss som undersökare otroligt mycket, dels kunskapsmässigt men även  det 

praktiska genomförandet har givit oss väldigt mycket. 
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

1. Vill du berätta om ditt arbete och vilka arbetsuppgifter du har?

Har du någon gång kommit i kontakt med hedersrelaterat våld genom ditt arbete?

2. Hur upptäcker man hederskontexter?

3. Hur definierar du hedersrelatera våld? Hur har du fått till dig kunskap om detta?

4. Vilka sakförhållanden ligger bakom för att det skall kategoriseras som heder?

5. Vem utsätts för hedersrelaterat våld?

6. Vem utövar hedersrelaterat våld?

7. Hur definieras nätverket?

8. Hur kommer ärenden som klassas som hedersrelaterade in till socialtjänsten?

Hur hanteras ärendena hos socialtjänsten? Ser ärendehanteringen annorlunda ut i dessa 

ärenden?

1. Vilka skyddsmöjligheter finns för individer som är utsatta för hedersrelaterat våld?

9. Vad krävs för att individen skall få skydd från socialtjänsten?

10. Finns det stöd i lagstiftningen när det gäller dessa ärenden?

11. Finns det stöd i lagstiftningen efter att individen är för gammal för LVU?

12. Vilka insatser finns att erbjuda i dessa ärenden?

13. Hur ofta placeras flickan i skyddat boende?

14. Anser du att det kan finnas riskfaktorer för en ung individ som lever i skyddat 

boende?

15. Hur följer socialtjänsten upp ärenden där hedersrelaterat våld förekommer?

16. Hur ser utvecklingen ut i antal i dessa ärenden?

17. Vad kan samhället i stort göra för att bidra till att dessa ärenden upptäcks i tid?
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Bilaga 2

Informationsbrev

Information om studien

Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. För att avsluta vår utbildning 

skall vi genomföra ett examensarbete innehållande kvalitativa intervjuer. Du tillfrågas härmed om 

att delta i undersökningen.

Syftet med denna studie är att analysera hur professionella inom socialt arbete förhåller sig till 

begreppet hedersrelaterat våld. Ytterligare ett syfte är att tydliggöra huruvida lagstiftningen kan ge 

ett fullgott skydd inom hedersärenden. För att kunna göra detta krävs att vi får ta del av synen på 

hederskontexter genom professionella på området, vilket vi valt att göra genom denna intervju

Fyra intervjuer kommer att genomföras och urvalet har skett utifrån profession och erfarenhet inom 

området.

Intervjun kommer ta mellan 45- 80 minuter och ingen förberedelse är nödvändig från

intervjupersonens sida. Om intervjupersonen önskar finns möjlighet att ta del av intervjufrågorna i 

förväg, det för att undvika osäkerhet inför intervjuns upplägg. Vid intresse får intervjupersonerna ta 

del av transkriberingen av intervjun, det för att säkerställa att uppsatsförfattarna återger 

informationen på rätt sätt samt att intervjupersonen på så sätt har möjlighet att ångra sitt deltagande 

innan resultatet blir en del av uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att sändas ut till 

intervjupersonerna.
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Informationen som framkommer i intervjun kommer att spelas in vid undersökningstillfället för att 

sedan transkriberas. Deltagandet är anonymt så till vida att inga namn eller andra identifierbara 

komponenter avslöjas. Dock kommer intervjupersonernas profession att beskrivas. Men för att 

undvika en identifiering kommer kommunens namn endast benämnas som en ort i Mellansverige. 

Om specifika områden framkommer under samtalets gång där önskan finns om att uppgiften ej skall 

tas med i den slutgiltiga uppsatsen kommer så detta att respekteras. Uppsatsen kommer 

inledningsvis distribueras till Högskolan i Gävle samt till individer som deltagit i undersökningen. 

Ert deltagande i denna undersökning är helt frivillig, ni har möjlighet att, utan närmre 

förklaring, välja att avsluta ert deltagande. Ni har även rätt att när som helst välja att ta tillbaka 

ert bidrag till studien.

Ort_____________________________________________

Datum___________________________________________

Underskrift_______________________________________________________________

Namnförtydligande_________________________________________________________


