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Abstract  

Back, M. (2019). Knowledge and routines about honor violence and oppression in the 

social services - an interview study in a medium-sized Swedish city. University of 

Gävle, Sweden. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Sports and 

Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. Sweden, Gävle: 

University of Gävle.  

 

 

The aim of the study was to investigate knowledge and routines about honor related 

violence in social services in a medium-sized Swedish city. A qualitative method with 

four individual semi-structured interviews was used to answer to the purpose and 

research questions. A thematic analysis was conducted to find patterns in the 

respondents' answers. The result is presented in five main themes; Collectively 

practiced violence, Extinguishing fires, Knowledge and competence and Lack of 

prerequisites. Results showed that there are no specific routines regarding honor issues 

and that the knowledge and competence varies depending on occupational position and 

department. The most notable theme was Lack of conditions, which established that the 

girl usually goes back home, which was considered to be due to inadequate systems and 

insufficient routines. Honor violence and oppression is considered an important and 

current issue among professionals, although there seems to be difficulties and 

uncertainties about how the cases should be handled and the knowledge applied. In 

order to meet these challenges, a shared understanding is needed, regarding routines and 

working methods, as well as an improved knowledge among professionals. Priority and 

improved conditions are also needed to develop the work regarding honor-related 

violence and oppression.  

 

Keywords: Honor-related violence and oppression, social services, routines, 

knowledge, Sweden 
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Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka kunskap och rutiner kring hedersärenden inom 

socialtjänsten i en mellanstor svensk stad. En kvalitativ metod med fyra individuella 

semistrukturerade intervjuer användes för att besvara syfte och frågeställningar. 

Därefter utfördes en tematisk analys för att finna mönster i respondenternas svar. 

Resultatet utmynnade i fem huvudteman; Kollektivt utövat våld, Släcker bränder, 

Kunskap och kompetens samt Bristande förutsättningar. Resultatet visade att det inte 

finns några konkreta rutiner kring hedersärenden samt att kunskapen och kompetensen 

varierade beroende på yrkesbefattning och enhet, där det gick att utläsa en viss 

osäkerhet kring den egna kunskapsnivån. Det mest utmärkande temat var Bristande 

förutsättningar som påvisade att flickan oftast går tillbaka hem, vilket ansågs bero på 

otillräckliga system och bristande handläggning. Hedersvåld och förtryck anses vara en 

viktig och aktuell fråga bland respondenterna, trots det verkar det finnas svårigheter och 

oklarheter kring hur ärendena ska hanteras och kunskapen appliceras. För att hantera det 

dilemma socialtjänsten står inför behövs en samsyn kring begreppet, genomgående 

rutiner och arbetssätt samt en förbättrad kunskap bland yrkesverksamma. Det krävs 

likaså prioritering och ytterligare förutsättningar för att kunna utveckla arbetet runt 

problematiken. 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, socialtjänsten, rutiner, kunskap, Sverige  
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Förord                               

Jag vill först och främst tacka min handledare Agneta för hennes tålamod och ihärdighet 

med både mig och mitt arbete. Likaså för den kunskap och på det sätt hon har förmedlat 

den. Jag vill även tacka samtliga respondenter och alla som jag har varit i kontakt med 

gällande min studie. Ni är alla guld värda och gör ett viktigt jobb för bekämpandet av 
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Bakgrund 
 
Våld – en folkhälsofråga  

Världshälsoorganisationen (WHO) har lyft fram våld som ett stort och växande 

folkhälsoproblem världen över samt framhävt att det är en prioriterad folkhälsofråga 

(WHO 2013). De har konstaterat att våld mot kvinnor i nära relationer är en av de mest 

överhängande farorna mot kvinnors hälsa (ibid). WHO definierar våld på följande sätt: 

“The intentional use of physical force or power threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, that either results in or has a high 

likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 

deprivation” (WHO 2002).  

Varje år dör mer än en miljon människor till följd av våld i olika former (WHO 2002). 

Exponering för våld medför både mänskliga och ekonomiska kostnader. Våld i nära 

relationer kan resultera i negativa utfall för den psykiska och fysiska hälsan (Carlberg, 

Lindberg, Lind, Rasmussen 2017). Det kan vara traumatiserande och leda till psykisk 

ohälsa som PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), ångest, självmordsbenägenhet, 

depression och missbruk. Det kan likaså utmynna i kroppsliga skador som kronisk 

smärta, nedsatt immunförsvar och försämrade kognitiva funktioner. Vidare kan våld i 

nära relationer medföra ett riskbruk för bland annat alkohol samt trötthet och 

sömnlöshet (ibid). Det är problematiskt att uppskatta våldets omkostnader och det finns 

i nuläget inga konkreta siffror av våldets samhällskostnader i Sverige (Socialstyrelsen 

2006). Socialstyrelsen har däremot estimerat kostnaderna av våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer i en samhällsekonomisk analys som utfördes år 2006. Då beräknades 

kostnaderna upp till 3,3 miljarder kronor per år, vilket inkluderade kostnader för bland 

annat sjukvård, rättsväsendet, socialtjänst, kvinnojourer, sjukpenning, ekonomiskt 

bistånd och brottsskadeersättning (ibid).  

Enligt svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter har 

samhället en skyldighet att både förebygga våld samt skydda, hjälpa och vårda de som 

utsätts (Sveriges Riksdag 2016). Förtryck och våld mot kvinnor är inte bara en 

kränkning av de mänskliga rättigheterna utan även det största och mest akuta hindret för 

ett jämställt samhälle (Hoppstadius 2018). Uppskattningsvis drabbas var tredje kvinna i 

världen av våld någon gång i sitt liv och utsätts vanligtvis av en person i sin närhet. 
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Hoppstadius (2018) belyser att regeringen har strävat efter att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor de senaste åren, vilket har utmynnat i bland annat en handlingsplan för 

bekämpandet av mäns våld mot kvinnor, våld och förtryck i hederns namn och våld i 

förhållanden med samma kön. Hur våld framställs i politiken är betydelsefullt på många 

olika plan. Det tydliggör samhällets inställning samt hur problemet ska lösas och 

uppmärksammas. Det påverkar i sin tur yrkesverksamma och kan leda till förståelse och 

praxis (ibid). Politiken och de riktlinjer som finns är således essentiella för ett 

förebyggande arbete kring våldsbekämpning.  

I enlighet med de sjutton globala hållbarhetsmålen, som utformats av United Nations 

Development Programme för att bland annat minska ojämlikheter och främja fredliga 

och hållbara samhällen, är avvecklandet av allt våld en förutsättning för en hållbar 

utveckling och god folkhälsa (UNDP 2015). Målområdena hälsa och välbefinnande, 

jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen berör alla 

former av våld och vad som bör inkluderas i det förebyggande arbetet. Framför allt 

jämställdhet mellan könen är en förutsättning för en hållbar och fredslig utveckling. 

Våld, diskriminering och ofördelaktiga traditioner mot kvinnor drabbar såväl individ 

som samhälle. Politisk, social och ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor är 

nödvändigt för att nå en hållbar utveckling. Det är likaså en grundläggande mänsklig 

rättighet och avgörande för att samhället och människan ska kunna uppnå sin fulla 

kapacitet (ibid).   

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är ett globalt dilemma och har likaså markerats 

som ett folkhälsoproblem då det kan ha en skadlig inverkan på hälsan, välbefinnandet 

och samhället (Bahnbhro, de Chavez, Lusambili 2016). Hedersvåld karakteriseras i 

dagsläget som ett kollektivt utövat våld och förtryck, vilket innefattar en släkt och 

familjs kontroll över individen, där främst kvinnans sexualitet och beteende övervakas 

(Länsstyrelsen 2017). Det drabbar huvudsakligen flickor och kvinnor, men även pojkar 

och män, som anses kränka sin familjs heder. Det är vanligtvis familjens normer och 

värderingar som på olika sätt styr och begränsar individen. Hedersvåld kan uttrycka sig 

i fysiska, psykiska och sociala former. Det kan bland annat handla om rädslan för 

tvångsgifte, att bli förföljd eller kontrollerad av en släkting samt hot om att uteslutas ur 

gemenskapen. De som använder sig av hedersvåld och förtryck berättigar sina 

handlingar genom att åberopa hedern. Själva hedersbegreppet innefattar att varje enskild 
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individs beteende har verkan på hela släktens heder och rykte, där vissa regler och 

normer måste följas för att hedern ska bibehållas. Om någon inom släkten bryter mot 

detta anses denne ha smutskastat samtliga i familjen, vilket vanligtvis bestraffas med 

våld eller social bestraffning och i värsta fall mord (ibid).  

 

Enligt FN:s befolkningsfondsrapport (2000) mördas närmare femtusen flickor och 

kvinnor över hela världen genom hedersmord varje år - det vill säga av 

familjemedlemmar (UNFPA 2000). Siffran anses vara underskattad och uppskattas 

uppgå till fyra gånger högre än det som rapporterats (Bahnbhro, de Chavez, Lusambili 

2016). Det faktiska antalet globala fall av hedersmord tros därmed vara felaktiga, vilket 

bland annat antas bero på underrapportering av hedersproblematik. Underrapporteringen 

förmodas bottna i rädsla och oförmåga hos offren att träda fram, osammanhängande 

registrering av hedersfall samt bristande förståelse av hedersvåld och förtryck (ibid). År 

2002 mördades Fadime Sahindal av sin pappa i Sverige (Björktomta 2007). Enligt 

Björktomta (2007) blev det startskottet för uppmärksammandet av flertalet kvinnor som 

lever under hot, våld och kontroll i sina familjer och allt fler började intressera sig för 

hedersvåld i en svensk kontext. Regeringen utlyste därefter en kartläggning över hur 

många flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersvåld och mord. Trots 

flertalet försök att utforska omfattningen var det problematiskt att få fram en siffra på 

hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är likaså i Sverige (ibid). Landets 

länsstyrelser poängterar i Nationell rapport om skyddat boende m.m. (2004) att de 

siffror som finns kring hedersfall är en underskattning och att mörkertalet är stort. De 

fall som tas upp är enbart de som är kända av myndigheter och frivilligorganisationer. 

Flertalet offer antas ha drivits till självmord efter hot från familj och släkt. Det finns 

även uppgifter om att flera kvinnor förs bort utomlands av närstående för att ingå i 

tvångsäktenskap. Sådana fall benämns sällan som människorov utan registreras 

vanligtvis som ”försvunnen person” hos polisen. Länsstyrelsernas rapportering visade 

också en markant bristande kunskap om ämnet samt svårigheter gällande hur problemet 

skulle kunna förebyggas (ibid).  

 

Skilda synsätt på hedersvåld  

Det råder skilda meningar kring hedersbegreppet och huruvida det är ett särpräglat 

fenomen eller en variant av mäns våld mot kvinnor (NCK 2010, s. 9). Enligt 

Kvinnoforums Resourcebook Honour Related Violence (2005) definieras 
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hedersrelaterat våld som “[…] en form av våld som främst bedrivs av män mot kvinnor 

inom ramen för kollektiva familjestrukturer, samhällen och samhällen där huvudkravet 

för våldsförståelse är skyddet av en samhällsbyggnad av ära som ett värdesystem, norm 

eller tradition. " Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) menar att den kollektiva 

benämningen och den sociala acceptansen inom vissa kretsar är det som skiljer 

hedersrelaterat våld från våld i nära relationer. De förtydligar skillnaden: ”[...] mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer utförs främst individuellt och fördöms kollektivt, 

medan hedersrelaterat våld utförs kollektivt och i vissa fall även är socialt accepterat 

inom en begränsad gemenskap”. Trots det hamnar hedersrelaterat våld inom samma 

ram som våld i nära relationer, då begreppet ”nära relation” indikerar att det finns ett 

nära samband mellan offer och förövare (UN 2002).  

 

Hedersvåld och förtryck kan likaså karakteriseras som könsbaserat våld som är starkt 

relaterat till patriarkala strukturer, då de som främst drabbas är flickor och kvinnor 

(Alizadeh, Törnkvist, Hylander 2011). Det finns dock dem som är kritiska till att 

definiera hedersvåld som könsbaserat, då det även drabbar män (Hoppstadius 2018). I 

en finsk studie kring diskurser om hedersrelaterat våld i finska politiska dokument 

uppdagades två orsakssamband gällande hedersvåld (Hong 2014). Det ena ansågs vara 

relaterat till bristande jämställdhet, medan det andra associerades till kultur där våldet 

ansågs vara en följd av maktrelationer med patriarkala strukturer och sociala rötter i 

kvinnans ursprungsland. Hur begreppet hedersrelaterat våld och förtryck tolkas kan 

således påverka hur våldet förstås och accepteras. Hedersvåld och förtryck kan ha 

många olika betydelser och är framför allt relaterat till respekt och värdighet och kan 

leda till att sådant våld blir försvarbart (ibid). Det finns en tydlig bristande samsyn kring 

hedersvåld och hur det ska interpreteras. Det framträder i olika former och i skilda 

grader men är oavsett omfattning ett allvarligt problem. 

 

Socialtjänstens ansvar   

Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen (2001:453) och fungerar som ett 

ramverk som ger kommunerna förhållandevis stor frihet att anpassa organisationen efter 

de lokala resurser som finns (NCK). Lagen avser bland annat den skyldighet 

socialtjänsten har gällande att ge stöd till de som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck (5 kap § 11). Kommunen har, enligt denna lag, det främsta ansvaret för att 

enskilda individer ska få den hjälp som behövs när det gäller bland annat vård, omsorg 

och stöd. Socialstyrelsens rapport ”Vänd dem inte ryggen” (2013) påvisade en bristande 
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hantering av hedersärenden i flertalet kommuner samt att kunskapen varierade beroende 

på kommun. De konstaterade att det saknas struktur, genomförandeplaner, 

dokumentation och en helhetssyn kring ämnet. Rapporten belyste också att det saknas 

tydliga risk- och säkerhetsbedömningar kopplat till hedersvåld och förtryck. De som 

utsätts för hedersvåld och förtryck kan således inte alltid få den hjälp som behövs. 

Socialtjänstens ansvar att ge stöd till hedersdrabbade ska gälla i samma utsträckning 

som den hjälp som ges till de som utsätts för våld i nära relationer (ibid).   

 

Socialtjänstens handläggning av våld i nära relation  

År 2018 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en granskning i fjorton 

kommuner gällande socialtjänstens handläggning av ärenden kring bland annat 

våldsutsatta vuxna i nära relationer (IVO 2018). Syftet var att tillföra och utveckla en 

rättssäker handläggning samt förbättra förutsättningarna gällande stöd och skydd för 

utsatta. Inspektionen bestod av samtal med kvinnojourer från de kommuner som ingick i 

granskningen, intervjuer med personal och chefer från socialtjänst samt IVO:s egna 

iakttagelser. IVO har tidigare sett brister i socialtjänsten och konstaterat att våldsutsatta 

i nära relation kan utgöra en riskgrupp då de kan vara i stort behov av stöd och hjälp. 

Granskningen visade sig att flertalet kommuner saknade rutiner och riktlinjer för arbetet 

med våld i nära relation och hur de ska handläggas. De kunde däremot se att det ibland 

finns riktlinjer och rutiner men att de varken används eller följs upp. I flera fall 

upptäcktes det att det saknades tillräckligt med personal samtidigt som den befintliga 

personalen saknade nödvändig kompetens. För att kunna sköta en fullvärdig 

handläggning och uppföljning krävs sakkunnig personal, det kan annars leda till att 

ärenden inte handläggs som de ska eller inte uppmärksammas överhuvudtaget. 

Ofullständig personal varierade beroende på kommun, då mindre kommuner har sämre 

förutsättningar och färre ekonomiska resurser. IVO poängterade dock att det är 

socialnämnden i respektive kommun som ansvarar för att deras verksamhet har den 

personal som behövs och att de i sin tur har adekvat kunskap. När en situation med våld 

i nära relation uppdagas ska en förhandsbedömning genomföras som visar om en 

utredning bör realiseras eller ej. Utredningen ska bland annat undersöka våldets typiska 

drag och omfattning, dess konsekvenser samt om det krävs stöd på både kort och lång 

sikt. Många av de kommuner som ingick i granskningen påvisade brister i 

handläggningen och var vanligt förekommande i de kommuner som saknade 

spetskompetens kring våld i nära relationer. Bristfällig handläggning hos socialtjänsten 
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gällande stöd och skydd kan leda till allvarliga konsekvenser för de som utsätts för våld. 

Det är därför viktigt att handläggning och dokumentation sker korrekt och följer de 

lagar och föreskrifter som finns (ibid).  

 

Socialtjänstens handläggning av hedersvåld  

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län genomförde Kontigo en kvalitativ 

undersökning gällande socialtjänstens arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck i 

Uppsala kommun (Länsstyrelsen 2017). Kontigo är ett analys- och strategiföretag som 

omfattar analyser, strategiskt stöd och utvärderingar inom bland annat folkhälsa 

(Kontigo 2019). De arbetar med uppdrag på lokal-, regional, nationell- samt EU- nivå 

(ibid). Studien baserades på nitton semistrukturerade intervjuer med personer inom 

socialtjänsten i Uppsala kommun och fokuserade på personalens upplevelser av 

kunskap om hedersvåld, vilken handlingsberedskap som finns samt vilka insatser som 

erbjuds utsatta och förövare. Undersökningen påvisade bland annat att kunskap om 

hedersproblematik är av stor vikt och att det är av stor vikt att kunna skilja på 

hedersärenden och andra ärenden. Många i personalen visade sig ha kunskap om ämnet 

och var medvetna om de risker som ett upptäckande av hedersvåld kan medföra. Det 

fanns trots det en osäkerhet kring den egna kunskapsnivån och förmågan samt om de 

innehade tillräckliga verktyg för att upptäcka samtliga fall av hedersvåld. De ansåg sig 

däremot ha den kunskap som krävs för att hantera uppenbara fall av hedersvåld men att 

de mer osynliga och subtila fallen är svårare att uppdaga och handlägga. Studien visade 

att det finns få och oftast inga konkreta rutiner för hedersvåld på socialtjänsten, 

beroende på vilken enhet det gäller. De rutiner som tillämpades var kopplat till 

våldsärenden överlag och personalen framhävde att de har goda rutiner kring bland 

annat riskbedömning av våld. Vissa enheter hade däremot tagit fram rutiner som var 

specifika för frågor gällande hedersproblematik. Där användes bland annat verktyget 

PATRIARK för att göra hot- och riskbedömningar som fokuserar på heder. PATRIARK 

fungerar som en guide som kan nyttjas som hjälpmedel vid bedömning av risk för just 

hedersrelaterat våld och används bland annat inom socialtjänst, polis och psykiatri 

(Belfrage, Strand, Ekman, Hasselborg 2011). Syftet är att det ska vara ett redskap vid 

professionella bedömningar av risker, men inte ersätta den kompetens som redan finns 

(ibid). Gällande insatser för utsatta och förövare, skildrade Länsstyrelsens rapport 

(2017) att det främst erbjuds insatser för de som utsätts, då insatser för förövare anses 

vara mer sällsynta. De insatser som tillhandahålls de utsatta är framför allt skyddat 
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boende, som innefattar konkreta rutiner för att säkerställa det skydd som erbjuds. 

Sammanfattningsvis verkar det inte finnas någon samsyn kring hur hedersärenden ska 

handläggas. Det saknas specifika rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck. Många i 

personalen efterfrågade mer konkreta arbetssätt samt stöd för hantering av 

hedersärenden för att öka tryggheten och kunna upptäcka fler fall. Kontigo poängterade 

att socialtjänstens olika bemötande och uppdrag beror på hur hedersvåld och förtryck 

tolkas (ibid).  

 

 

Problemformulering 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck karakteriseras som ett folkhälsoproblem och är ett hot 

mot en hållbar och fredlig utveckling, då alla former av våld medför både mänskliga 

och ekonomiska kostnader. För att främja fredliga och hållbara samhällen samt en god 

folkhälsa är avvecklandet av allt våld en nödvändig förutsättning. Socialtjänsten är 

skyldiga att ge stöd till de som drabbas av hedersvåld och förtryck men trots det påvisar 

Socialstyrelsens granskning en bristande hantering av hedersärenden i flera kommuner. 

I nuläget verkar det saknas konkreta och konsekventa rutiner kring hedersvåld inom 

socialtjänsten samtidigt som kunskapen anses vara ojämnt fördelad mellan 

kommunerna. Utredningar pekar på att det behövs både baskunskap och fördjupad 

kunskap kring hedersvåld och förtryck. En bristande samsyn, tillämpning av lagarna, 

okunskap, prioriteringar och resurser är bland annat sådant som leder till otillräcklig 

hantering av hedersrelaterat våld på många håll i landet.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka kunskap och rutiner kring hedersärenden inom socialtjänsten i en 

mellanstor svensk stad.  

 

 

Frågeställningar 

 

▪ Hur tolkar yrkesverksamma inom socialtjänsten begreppet hedersrelaterat våld 

och förtryck?  

▪ Hur ser rutinerna kring hedersärenden ut?  
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▪ Hur beskrivs kunskapen hos yrkesverksamma angående hedersrelaterat våld och 

förtryck?  

▪ Hur beskrivs kompetensen hos yrkesverksamma angående hedersrelaterat våld 

och förtryck?  

 

 

Metod 
 

Design 

Studien genomfördes med en explorativ design för att utveckla kunskapen kring rutiner 

för hedersvåld och förtryck inom socialtjänsten. En explorativ design syftar till att angripa 

problem där lite eller ingen tidigare forskning har gjorts (Brown 2006), vilket är passande 

för studien då forskningen kring hedersvåld och förtryck inom socialtjänsten har visat sig 

vara begränsad. Designen är inte avsedd för att utmynna i avgörande argument och 

resultat, utan för att bidra till en bättre förståelse för det som studerats (Saunders, Lewis, 

Thornhill 2012) och kan på sätt alstra ny kunskap.   

 

Studien genomsyrades av en induktiv ansats för att materialet skulle kunna granskas öppet 

och potentiellt öka kunskapen utifrån upptäckter i verkligheten (Olsson & Sörensen 2013, 

s.48). För att undersöka det valda forskningsområdet genomfördes fyra individuella 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer ansågs vara en lämplig metod för att få vetskap 

om socialtjänstens rutiner och kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet 

analyserades med hjälp av en tematisk analys med fokus på det manifesta innehållet. 

Detta innebär att ingen djupare tolkning har gjorts, utan uppsatsförfattaren har utgått från 

den uppenbara innebörden, det vill säga det som uttrycks i materialet.  

 

Urval 

De fyra respondenterna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval då syftet var att beskriva 

kunskap och rutiner kring HRV genom att hitta informationsrika respondenter, som 

potentiellt kunde berätta mycket om ämnet. Ändamålsenligt urval innebär att urvalet 

baseras på dess relevans för studien samt på respondentens eventuella erfarenhet och 

kunskap (Palinkas et al. 2015). Tanken var att urvalet skulle vara strategiskt och 

innefatta en respondent från varje enhet på socialtjänsten, men på grund av svårigheter 

att hitta respondenter tog uppsatsförfattaren hjälp av en kontakt i kommunen där studien 
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utfördes, med vetskap om att denne hade tillgång till professionella personer inom 

socialtjänsten. Urvalet resulterade därmed i ett ändamålsenligt urval bestående av; en 

behandlare på Öppenvårdsmottagningen Våld i nära relationer, en enhetschef från 

Vuxenenheten, en förste socialsekreterare på Mottagningsenheten samt en fältassistent 

på Förebyggande enheten. Kraven var att samtliga skulle vara yrkesverksamma inom 

socialtjänsten och ha någon form av erfarenhet kring HRV.  

 

Datainsamling 

Generering av data började med litteratursökning från relevant kurslitteratur och tidigare 

forskning för att erhålla bakgrundsfakta om ämnet. För att samla in empiriska data och 

besvara syfte och frågeställningar genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med 

yrkesverksamma inom socialtjänsten (Justesen & Mik-Meyer 2010, ss.46–47). På grund 

av svårigheter att hitta respondenter utfördes ingen pilotintervju i detta fall. Samtliga 

respondenter innehade olika yrkesbefattningar och arbetade på skilda enheter. 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) som uppsatsförfattaren 

format utifrån syfte och frågeställningar. Intervjuguiden baserades på strukturerade men 

ändå öppna frågor där respondenten kunde svara öppet och utveckla sina svar (Bryman 

2011). Intervjuguiden bestod av fyra teman; öppningsfrågor, hedersvåld och förtryck, 

kunskap/erfarenheter samt rutiner/hantering. Öppningsfrågorna användes för att 

förtydliga vilken yrkesbefattning respektive respondent hade, för att få vetskap om hur 

länge de varit yrkesverksamma inom socialtjänsten, vilka huvudsakliga arbetsuppgifter 

de hade, om de haft något liknande yrke tidigare samt hur länge de hade arbetat med 

hedersrelaterade frågor och på vilket sätt. Öppningsfrågorna var relevanta för studien 

och startade intervjuerna på ett bra och inledande sätt för att sedan utmynna i djupare 

och mer reflekterande frågor kring ämnet.  

 

Genomförande 

Uppsatsförfattaren tog kontakt med potentiella respondenter via mail, där också tid och 

plats för respektive intervju bestämdes. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondentens arbetsplats i ett enskilt arbetsrum. Ett informationsbrev tilldelades 

respondenten på plats för att läsa och signera för samtycke gällande intervju och 

inspelning. Intervjuguiden användes som frågeinstrument vid samtliga intervjuer, där 

frågorna ställdes på samma sätt till alla respondenter men kunde avvika i ordningen 

beroende på respondentens svar. En mobiltelefon användes för digital inspelning för att 
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erhålla detaljrik information samt för att underlätta transkribering. Varaktigheten för 

respektive intervju var mellan tjugofem till fyrtio minuter. Transkribering utfördes efter 

varje intervju av uppsatsförfattaren med hjälp av ljudinspelningarna och skrevs ner 

ordagrant i olika dokument. Hummanden, upprepningar, utfyllnadsord som ”ju” och 

”liksom” exkluderades ur transkriberingen.  

 

Dataanalys 

För att analysera det transkriberade materialet från intervjuerna genomfördes en 

tematisk analys med fokus på det manifesta innehållet. En tematisk analys sönderdelar 

transkriberingen och ådagalägger de viktigaste resultaten (Clarke & Braun 2006). En 

tematisk analys består av sex steg (Nowell, Norris, White & Moulis 2017) och började i 

detta fall med att bekanta sig med insamlade data genom att läsa hela transkriberingen 

flertalet gånger för att få en helhet och kunna se delarna i materialet. För att generera 

koder plockades meningsbärande enheter ut, det vill säga relevanta svar från 

respondenterna som kunde sammankopplas med syftet. Enheterna omformulerades 

därefter till koder som motsvarade den data som fanns gemensamt i samtliga intervjuer. 

Därefter, för att sammansätta koder till teman, uppsöktes likheter och skillnader mellan 

koderna som sedan förenades med likartade koder och tillsammans bildade olika teman. 

För att se om koder och teman överensstämde och kunde kopplas samman med syftet 

granskades varje tema. För att fastställa vad temat ville undersöka och vilka 

utgångspunkter som var intressanta för temat definierades dessa och delades in i koder, 

subteman samt ett huvudtema. Därefter, för att presentera resultatet, sammanställdes 

fyra figurer samt en förtydligande text över koder, subteman och huvudteman som 

speglade frågeställningar och syfte.   

 

 

Etiska överväganden  

Etiska aspekter är essentiella i kvalitativa studier då respondenterna kan komma att 

delge känslig information. Anonymitet är relevant för att informationen inte ska kunna 

identifieras eller för att respondenterna ska ta skada av studien. Likaså är respekt 

betydelsefullt för att bibehålla förtroende – därför har vissa delar exkluderats, som namn 

eller annan känslig information, med hänsyn till respondenten. I enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer har samtliga huvudkrav tagits i 

beaktande; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär framför allt att samtycke alltid ska inhämtas i 

undersökningar med aktiv insats från deltagarna. Kravet applicerades genom ett 

skriftligt samtycke att delta i intervjun samt för inspelning innan intervjun började. 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera berörda personer gällande syftet 

med undersökningen. Kravet applicerades genom att meddela respektive respondent om 

syftet med studien, vem den som utför intervjun är samt vad studien kommer att 

användas till. Konfidentialitetskravet innefattar att samtliga i undersökningen ska ges 

största möjliga sekretess och att alla uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Datamaterialet förvarades därmed inlåst på den 

högskola uppsatsförfattaren studerat på och kommer att förstöras så fort uppsatsen är 

klar och godkänd. Samtliga respondenter i studien är likaså anonyma och nämns inte 

vid namn, istället benämns de som Behandlare, Enhetschef, Förste socialsekreterare och 

Fältassistent. Den kommun studien utförts i nämns inte heller vid namn för att uppfylla 

kravet. Nyttjandekravet handlar främst om att uppgifter gällande enskilda personer 

enbart får användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk. För att 

uppfylla kravet underrättades respondenterna om att resultatet inte kommer att användas 

för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk.  

 

 

Resultat  

Syftet var att undersöka kunskap och rutiner kring hedersärenden inom socialtjänsten. 

Studien visade hur yrkesverksamma inom socialtjänsten tolkar hedersvåld och förtryck, 

hur rutinerna kring HRV ser ut inom socialtjänsten samt hur kunskapen och kompetensen 

beskrivs hos yrkesverksamma. Det resultat som redovisas anknyter till syfte och 

frågeställningar och illustreras i fyra olika figurer med tillhörande huvudteman, subteman 

och koder. Huvudtemana utmynnade i kollektivt utövat våld, släcker bränder, kunskap 

och kompetens samt bristande förutsättningar. De subteman som bildades bygger på 

tillhörande koder och är direkt primärdata som samlats in via intervjuer med olika 

yrkesverksamma inom socialtjänsten. Varje huvudtema redogörs med respektive subtema 

och koder samt urval av citat från intervjuerna. Respondenterna benämns vid respektive 

yrkesbefattning; Behandlare, Enhetschef, Förste socialsekreterare och Fältassistent. 
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Kollektivt utövat våld  
 

 

 

Figur 1. Hur begreppet hedersrelaterat våld och förtryck tolkas enligt respondenterna 

 

Figur 1 illustrerar huvudtemat Kollektivt utövat våld och formades utifrån subtemat 

Begränsar individen, som i sin tur bildats utifrån de koder som kunde utläsas i analysen 

av den primärdata som samlats in. De koder som presenteras var återkommande uttryck 

och ord i intervjuerna. Hedersrelaterat våld och förtryck beskrevs bland annat som svårt, 

komplicerat och någonting som främst drabbar flickor och kvinnor.  

 

” [...] det är komplicerat. Det är jättesvårt. Det är jättemycket olika delar i det och sen 

vet vi ju inte vad det är på en gång när någon kommer hit. Om det är heder eller inte.”  

- Förste socialsekreterare  

 

”[...] när inte kvinnor... för det är mest kvinnor faktiskt. Men det är när man inte får ge 

uttryck för vem man får välja att vara med, hur man får vara klädd... att inte få välja att 

vara i de sammanhang man vill eller med den personen man vill. Det är strukturen 

liksom.” 

- Enhetschef  

 

Det framställdes som ett omfattat begrepp som ibland tenderar att bli en ”slasktratt”, det 

vill säga att många använder sig av termen när de inte vet vad den egentliga problematiken 

grundar sig i. Samtliga förklarade likaså HRV som ett sanktionerat våld som utförs av 

flera - där det blir det kollektiva, det solidariska och det kulturella som tar en enorm plats.  

 

Kollektivt 
utövat våld

Familjesystem Normer "Pyramiden" Drabbar 
främst 
flickor

Komplext

Begränsar 
individen
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” [...] det är inte längre den enskilde individen gentemot en annan enskild individ, utan 

det här blir kollektivt och det blir sådana bestraffningar som påverkar ett helt 

familjesystem.”  

- Fältassistent  

 

 

” [...] det är väldigt kontrollerat... det är liksom samhället, gruppen, som styr. Som 

bestämmer. Som sätter normer.”  

- Behandlare  

 

Det skildrades likt en pyramid eller triangel, vilket beskrevs som att när barn i 

hederskontext växer upp är det en omvänd pyramid, som stramas åt ju äldre de blir. 

Medan det motsatta är fallet för de som inte befinner sig i hederskontext där barnen är 

begränsade när de är små men får mer utrymme att bestämma själv och ta ansvar desto 

äldre de blir.  

 

”[...] så fort de kommer upp i högstadieålder så kan man se hur deras frihet begränsas. 

Jag brukar beskriva att det är som en pyramid. När barnen är små får dem springa 

hejvilt, det är barn, låt dem utforska, det är inte världens grej, det är små barn. Och ju 

äldre de blir, speciellt flickor, så begränsar man och till slut stryper man helt. Det är 

kontrollfunktion hela tiden – vart går du, vart är du.”  

- Fältassistent  
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Släcker bränder 
 

 

     Figur 2. Hur rutinerna kring HRV ser ut enligt respondenterna 

 

Figur 2 illustrerar det andra huvudtemat Släcker bränder som formades utifrån subtemat 

Begränsade rutiner. Subtemat grundades i de koder som visas och är direkta och vanligt 

återkommande uttryck från intervjuerna. Uppfattningarna var splittrade gällande rutiner 

kring HRV. Behandlaren kunde inte svara på frågan då denne inte längre var verksam 

inom myndighetsutövning. Det fanns ingen vetskap om hur rutinerna såg ut eller om det 

fanns några eller ej.  

 

Behandlaren kunde däremot berätta om tidigare upplevelser som socialsekreterare i 

annan kommun, där det vanligtvis erbjöds skyddsplaceringar för de som levde i 

hederskontext. Det har då handlat om orosanmälningar och ibland individer som själva 

sökt sig till socialtjänsten för hjälp. Upplevelsen var densamma för kommunen som 

studien utfördes i, där det oftast erbjuds skyddat boende och skyddade personuppgifter 

för de utsatta.  

 

Enhetschefen sammanfattade rutinen med att den börjar vid Mottagningsenheten och 

sedan lämnas över till annan enhet beroende på hur omständigheterna kring ärendet ser 

ut. Mottagningsenheten är ingången för samtliga ärenden och hanterar oftast de ärenden 

som berör boende och ekonomi, där den utsatta får pengar eller annat boende vid behov. 

Våldsmottagningen är likaså ett alternativ, dit personer kan gå utan att vara registrerade 

någonstans. Där kan de även göra en bedömning om personen behöver skyddsplaceras 

eller ej. Hamnar ärendet hos Vuxenenheten kan det handla om akutplaceringar som 

vanligen är den sista utgången. Där finns en rutin att det inte ska vara namn på fakturor, 

Släcker bränder

Situationsanpassat Placerar
Erbjuder 

skydd
Akuta 

ärenden

Begränsade 
rutiner
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på vart den utsatte bor eller vilka ställen denne befinner sig på, eftersom anonymitet och 

säkerhet är av stor vikt. 

 

”[...] jag tror inte man förstår ibland hur allvarligt det kan vara.”   

 

Respondenterna förklarade att det handlar om individuella bedömningar och beror 

mycket på sammanhanget. Det är svårt att ha en specifik rutin då det beror väldigt 

mycket på hur omständigheterna kring ärendet. Det blir istället situationen som styr hur 

de ska gå till väga.  

 

”[...] det är ju en samling individer från olika kulturer, från olika klaner, som gör att 

man inte kan vistas i vissa miljöer. Vilket gör att man måste försöka hitta individuella 

lösningar.” 

- Behandlare 

 

[...] det är ingen rak linje dem här ärendena, att man ska göra si och så, utan vi måste 

anpassa oss hela tiden så vi inte ställer till någonting.” 

- Enhetschef 

 

Förste socialsekreteraren berättade att Mottagningsenheten genomsyras av ett 

skyddstänkande och att de sedan släpper ärendet. Det hade däremot sett annorlunda ut 

om det gällde Utredningsenheten, där ärenden diskuteras på ett djupare plan och följs 

upp. Det är där det blir tydligt om det gäller heder eller inte samt hur den fortsatta 

placeringen ska se ut utifall den utsatte inte kan vara där denne först blivit placerad.  

 

[...] då måste man tänka på ett annat sätt. Om det finns barn, hur deras liv ska se ut 

med skyddad adress och allt vad det innebär. Vi jobbar inte med det på det sättet på just 

den här enheten.”  

 

Fältassistenten förklarade att de rutiner som finns berör främst barn, där föräldrarna 

alltid kontaktas om det kommer in en orosanmälan. Vid hedersvåld tillgodoses skyddet 

för barnet innan föräldrarna kontaktas. De tittar på skydds- och riskfaktorer när de gör 

ett omhändertagande av barn, där de undersöker barnets egna nätverk då placeringar 

vanligtvis sker där. När det gäller hedersproblematik är det däremot inte naturligt att 

placera barnet i dess eget nätverk, eftersom hedern finns i hela familjesystemet.  
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[...] det är väl det som är rutinen, att man först skyddar barnet. Sen ska man arbeta 

kring att kunna tillgodose, att kunna möta upp. Men man har inte kommit så långt.”  

 

 

 
Kunskap och kompetens 
 

 

          Figur 3. Hur kompetens och kunskap beskrivs enigt respondenterna 

 

Figur 3 illustrerar huvudtemat Kunskap och kompetens som är format utifrån subtemat 

Varierad kunskapsnivå, vilken stärks av direkta och återkommande uttryck från 

respondenterna. Kunskapen kring HRV hos yrkesverksamma visade sig variera 

beroende på enhet och yrkesbefattning. Behandlaren uppfattade sin kunskap som 

relativt bra rent teoretiskt, med antydde ändå en viss osäkerhet då denne inte är ute i 

verkligheten på plats som fältarbetarna. Denne hade läst en kurs på universitetet som var 

specifikt inriktad på just hedersvåld och förtryck. Behandlaren hade även gått 

internutbildningen PATRIARK som är ett verktyg för riskbedömning av patriarkalt våld 

med hedern som motiv, men hade däremot aldrig använt sig av verktyget.  

 

”[...] jag har gått utbildningen men när man inte använder det i praktiken så hjälper 

det ju inte att jag har gått den. Jag har gått utbildningen men aldrig använt det”  

 

Enhetschefen hade inte gått några specifika kurser i ämnet utan omvärldsbevakade mest 

via tidningar och media. Denne kände till PATRIARK men använde det inte själv i 

praktiken. Denne ansåg sig inte ha någon fördjupad kunskap och poängterade att det är 

svårt att veta hur pass utbrett problemet är.  
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”[...] det är ju bara de som syns, som signalerar att det här är inte okej, som man vet. 

Det kan jag tycka att man kanske skulle behöva jobba mer med.” 

 

Förste socialsekreteraren ansåg sig inte ha så mycket kunskap men tyckte sig däremot 

ha god kännedom. Denne hade gått internutbildning kring PATRIARK men använde sig 

däremot inte av verktyget, då enheten främst behandlar akuta ärenden.  

 

”[...] Öppenvårdsmottagningen Våld i nära relationer, det är ju mera dem som jobbar 

med de här kvinnorna och gör de här frågeformulären och allting. En mer omfattande 

kartläggning gör inte vi.”   

 

Fältassistenten uppfattade sin kunskap som bra, då denne både läst mycket om ämnet 

men också fått möjlighet att ta del av många flickors berättelser. Denne hade både läst 

på högskolan och gått flera internutbildningar via förvaltningen men ansåg även att 

kunskapen grundade sig i strävan efter att vilja lära sig mer.  

 

”[...] jag har ju min egen nyfikenhet och har alltid varit nyfiken kring denna målgrupp 

så jag har ständigt sökt mig till det. Att vilja lära mig mer.”  

 

Fältassistenten hade likaså gått internutbildningen PATRIARK och använde sig av 

verktyget. Denne ansåg att den kunskapen behövs, då det är av stor vikt att ha vetskap 

om hur maktförhållanden påverkas av makten som finns och männens makt gentemot 

kvinnorna.  

 

Kompetensen kring HRV hos yrkesverksamma visade sig likaså bero på yrkesbefattning 

och enhet. Behandlaren uppfattade sin kompetens som relativt god, då denne varit 

bekant med ämnet tidigare via annan yrkesbefattning inom socialtjänsten samt 

kvinnojour. Denne ansåg däremot att det finns mycket att utveckla, både gällande sin 

egen kompetens och inom förvaltningen.  

 

”[...] jag uppfattar det ändå som att jag har relativt god kompetens. Jag har varit 

bekant med ämnet men tror absolut att jag har massor att utveckla.”  

 

Enhetschefen uppfattade sin kompetens som väldigt låg och menade att det berodde på 

sin yrkesbefattning som chef som inte inkluderade jobb med direkta ärenden. Denne 
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ansåg däremot att det är en viktig fråga och att det finns ett behov av 

kompetensutveckling.  

 

”[...] vi utvidgar det här området hos oss så vi kommer att bli flera. Vi ser ju att det är 

en fråga som växer.”  

 

Förste socialsekreteraren bedömde sin kompetens som ganska bra och höll sig 

uppdaterad via löpande internutbildningar och omvärldsbevakning. Denne ansåg att de 

finns ett behov av utveckling då det är ett ständigt aktuellt dilemma, men förlitade sig 

främst på de återkommande utbildningarna som anordnades via förvaltningen.  

 

Fältassistenten tolkade sin kompetens som bra och tyckte sig ha mer erfarenhet gällande 

heder från Mellanöstern än hederskultur för bland annat romer, men menade att 

mekanismerna ändå är desamma. Oavsett vart i världen den utsatta kommer ifrån så är 

det fortfarande den kollektiva makten som styr.  

 

 

Bristande förutsättningar 

 

 
                             Figur 4.  Hur respondenterna upplever de förutsättningar som finns 

 

Figur 4 illustrerar det sista huvudtemat Bristande förutsättningar som formades utifrån 

subtemat Otillräckligt system. Subtemat baserades på en kod som var ett direkt och 

återkommande uttryck från intervjuerna. Det framkom under intervjuerna att de flickor 

som får hjälp och blir skyddsplacerade vanligtvis går tillbaka till sina familjer i 

slutändan. Det troddes bland annat bero på att det är svårt att släppa syskon och 

föräldrar trots att relationen till dem kan vara problematisk och präglad av våld och 

Bristande 
förutsättningar

Flickan går tillbaka

Otillräckligt system
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förtryck. Det kunde likaså bero på att flickan inte är redo att lämna sin miljö eller 

känner sig ensam och isolerad utan något direkt sammanhang. 

 

”[...] ju längre tid hon är ifrån sin familj så börjar hon känna längtan efter dem och 

tänker att det kanske inte är så farligt ändå. Så hon gick tillbaka hem”  

- Fältassistent 

 

Behandlaren ansåg att anledningen till varför flickan oftast går tillbaka hem beror på att 

det inte finns något anpassat system för sådana här ärenden.  

 

”[...] placerar man dem i hem så vet jag att efter 3–4 månader så är dem tillbaka 

hemma igen. Vi har inte anpassade familjehem... vi har inget anpassat samhälle för dem 

här flickorna.”  

 

Fältassistenten ansåg att socialtjänsten behöver bli bättre på att hantera hedersärenden 

samt att det måste ges förutsättningar för att kunna göra det. Denne berättade att det är 

intressant hur utredningsgruppen väljer att utreda och tillgodose skydd för flickorna. Att 

processen tar väldigt lång tid, vilket oftast resulterar i att flickorna slutligen väljer att gå 

tillbaka hem. 

 

”[...] vi tar lite för lång tid i utredningsprocessen där flickor då glöms bort. Vi brister 

där måste jag säga. Den här flickan gick hem tillslut och det slutade med att familjen 

tog bort henne från staden.”  

 

Fältassistenten förklarade att om ärenden hade handlagts annorlunda så kanske det hade 

skapats andra förutsättningar för de här flickorna. Det blir svårt utifrån bland annat 

ekonomi och arbetsbelastning samt att det kanske inte finns tillräckligt med kunskap 

och förståelse kring problematiken, vilket gör att vissa backar. 

 

[...] man borde ha tagit henne från sammanhanget här och mött henne annorlunda och 

varit tydligare i återkopplingen.”  
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Resultatet utgörs av fyra huvudteman; Kollektivt utövat våld, Släcker bränder, Kunskap 

och kompetens samt Bristande förutsättningar. Dessa huvudteman är en 

sammanställning av insamlade data efter genomförd analys och besvarar studiens syfte 

att undersöka kunskap och rutiner kring hedersärenden inom socialtjänsten i en 

mellanstor svensk stad, samt tillhörande frågeställningar. Den information som 

framkom under intervjuerna var huvudsakligen splittrad, där samtliga yrkesverksamma 

hade olika upplevelser kring den egna kunskapen och rutinerna gällande hedersrelaterat 

våld och förtryck. I temat Kollektivt utövat våld gick det att utläsa en samstämmighet 

mellan respondenterna, där respondenterna ansåg att det oftast är flickor som drabbas av 

hedersvåld, att ämnet är komplext samt att det handlar om ett sanktionerat våld som 

vanligtvis utövas av flera. I temat Släcker bränder var meningarna däremot delade. Det 

gick inte att utläsa några konkreta rutiner från det vunna resultatet då respondenternas 

svar skilde sig åt och ingen kunde riktigt svara på hur rutinerna såg ut eller om det fanns 

några överhuvudtaget. Däremot tycktes de anse att det är svårt att ha specifika rutiner 

kring just hedersvåld, då alla fall ser olika ut och att det handlar om individuella 

bedömningar. Detta kan likaså kopplas till temat Bristande förutsättningar som visade 

att de flickor som får hjälp vanligtvis går tillbaka till sina familjer i slutändan. Det 

skulle kunna tolkas som att det brister rutinmässigt gällande hedersärenden, vilket även 

åskådliggjordes i intervjuerna. I temat Kunskap och kompetens synliggjordes det att 

både kunskapen och kompetensen varierade beroende på yrkesbefattning och enhet samt 

att det fanns en viss osäkerhet kring den egna kunskapsnivån. Särskilt intressant var att 

det framkom att respondenterna gått internutbildningar men att de sällan eller aldrig 

använde sig av det verktyg och den kunskap det medförde. Trots det ansåg de att 

hedersvåld och förtryck är en viktig fråga och ett ständigt aktuellt problem där det finns 

ett behov av kompetensutveckling. Kanske krävs det mer konkreta arbetssätt, ytterligare 

kunskap samt stöd för hantering för att kunna behandla hedersärenden och hjälpa de 

som utsätts? 

 

Då det har varit problematiskt att hitta tidigare studier kring hur kunskap och rutiner 

gällande hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten i Sverige blir det 

svårt att jämföra resultaten med andra forskningsresultat. Den bristande forskningen 

styrks bland annat med den inaktuella statistiken som finns gällande hur många som 
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utsätts för HRV årligen. Den senaste rapporterade siffran kommer från FN:s 

befolkningsfondsrapport från år 2000 och tycks inte ha uppdaterats sedan dess. Enligt 

Bahnbhro, de Chavez, Lusambili (2016) anses den siffran även vara underskattad och 

estimeras uppgå till fyra gånger högre än det som rapporterats. Landets länsstyrelser 

poängterade likaså i Nationell rapport om skyddat boende m.m. (2004) att de siffror som 

finns är undervärderade och att mörkertalet är stort. Samma rapport visade en markant 

bristande kunskap om ämnet samt svårigheter gällande hur problemet skulle kunna 

förebyggas. Underrapporteringen kan därmed bero på otillräcklig kunskap i ämnet som 

gör det svårt att upptäcka hedersfall, vilket kan utmynna i att många ärenden faller 

mellan stolarna. Det handlar också om hur ärenden utreds och om dem utreds 

överhuvudtaget. Trots begränsad forskning finns det flertalet svenska rapporter som 

belyser området. Den studie som Kontigo utförde och som sammanställdes i en rapport 

av Länsstyrelsen (2017) påvisade att kunskapen om hedersvåld är essentiell samt att 

flertalet yrkesverksamma hade kunskap om ämnet. Däremot ansåg de sig vara osäkra på 

den egna kunskapsnivån, vilket även denna studie klarlägger i huvudtemat Kunskap och 

kompetens. Kan det eventuellt bero på att den kunskap som finns är tillräcklig för att 

identifiera uppenbara fall av hedersvåld och att mer subtila fall gör det tämligen 

komplext och kräver ytterligare kunskap?  

 

Kontigos studie synliggjorde bristen på konkreta rutiner kring hedersärenden och att det 

främst tillhandahålls skydd för de som utsätts, någonting som också kan utläsas i 

huvudtemat Släcker bränder. Det går även att finna likheter från det vunna resultatet 

och Socialstyrelsens rapport ”Vänd dem inte ryggen” (2013) som konstaterade en 

bristande hantering av hedersärenden i flertalet kommuner. Rapporten visade bland 

annat en avsaknad av struktur och helhetssyn kring ämnet. Det går att konstatera att det 

saknas konsekventa rutiner och arbetssätt. De rutiner som finns verkar i första hand 

gälla skydd, vilket är en betydande del, men inte tillräcklig. Det kan tolkas som ett 

kortsiktigt arbete som saknar uppföljning och strategier kring hur de ska jobba vidare 

för att de utsatta inte ska falla tillbaka i samma förtryckta miljö som innan. Kontigo 

framförde att de rutiner som tillämpades var kopplat till våldsärenden, där de 

yrkesverksamma ansåg sig ha goda rutiner. Det blir motsägelsefullt i jämförelse med 

IVO:s granskning (2018) av kommuners handläggning gällande just våldsärenden, som 

där påvisade en avsaknad av rutiner och riktlinjer för arbetet med våld i nära relation. 

Det kan givetvis bero på vilken kommun det handlar om, då mindre kommuner oftast 
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inte besitter de förutsättningar och resurser som större kommuner kan ha. Det bör dock 

ifrågasättas hur fördelaktigt det är att applicera våldsrutiner på hedersärenden som visat 

sig vara mer komplext och svårhanterligt än andra ärenden. Vikten av att kunna skilja 

på hedersärenden och andra ärenden är viktig, någonting Kontigo även framförde. Detta 

utmärks likaså i den här studien i form av att respondenterna ansåg att det är svårt att ha 

någon specifik rutin kring hedersärenden då varje ärende är individ- och 

situationsanpassat, vilket i sin tur bör innebära att våldsrutiner inte är applicerbart på 

just hedersärenden. Det går att tolka resultatet som att ämnet är svårt att greppa och 

kunskapen vag, vilket kan vara en påföljd av bristande prioritering och resurser.   

 

I huvudtemat Bristande förutsättningar kan det utläsas att handläggningen och 

förvaltningens system brister, vilket kan vara en anledning till att flickan oftast går 

tillbaka hem. Detta kan bland annat bottna i hög arbetsbelastning, otillräckliga 

förutsättningar samt bristfällig förståelse för problematiken. Bahnbro, de Chaves och 

Lusambili (2016) belyste i sin studie att underrapporteringen av hedersfall bland annat 

anses bero på just bristande förståelse av hedersvåld och förtryck. Det styrker därmed 

vikten av att inneha den kunskap och insikt som ämnet kräver. Temat frambringade en 

hypotes kring hedersärenden, som innefattar socialtjänstens system i sig, att det kanske 

inte är tillräckligt anpassat för hedersärenden. Att flickan vanligtvis går tillbaka hem, till 

den miljö som är präglad av våld och förtryck, bör ses som en konsekvens av att det 

brister i socialtjänstens rutiner och arbetssätt. Inga tidigare funna rapporter eller studier 

har påvisat den följden, vilket gör denna del av resultatet värd djupare undersökningar.  

 

Det är av stor vikt att poängtera att urvalet kan ha påverkat resultatets utfall. Det saknas 

respondenter från enheter inom socialtjänsten som kan ha en väsentlig del i arbetet 

gällande hedersärenden. Bland annat Utredningsenheten har ett betydande ansvar kring 

samtliga ärenden inom socialtjänsten och kan därmed besitta värdefull information 

kring just rutiner gällande hedersvåld och förtryck. Resultatet blir således inte lika 

brukbart, trots att det går att dra paralleller med det vunna resultatet och tidigare 

rapporter och studier. Det är däremot intressant att utläsa hur lite respektive enhet verkar 

veta om hur arbetet går till på andra enheter inom samma förvaltning, som behandlar 

liknande ärenden. Det tycks saknas en intern samverkan överlag. Kanske krävs det en 

omstrukturering, ett förbättrat samspel och en helhetssyn kring ämnet för att kunna 
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utveckla hanteringen av hedersärenden inom socialtjänsten? En annan fråga är om detta 

i sådana fall gäller för samtliga kommuner?  

 

Metoddiskussion  

För att bedöma studiens tillförlitlighet och styrka har de fyra begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Tolley et al. 2016; Jakobsson 2011) 

tagits i beaktande. För att stödja studiens pålitlighet har uppsatsförfattaren haft ett 

objektivt synsätt, strävat efter en tolkningsfri granskning av analysen samt redogjort för 

forskningsprocessens olika steg. Uppsatsen har även lästs av handledaren för att 

säkerställa att förloppet gått rätt till. Överförbarheten stärks genom att metoden för 

genomförandet har beskrivits ingående, vilket innebär att det finns möjlighet att kunna 

utföra en liknande studie genom den metod som redovisas. Vidare har en noggrann 

transkribering genomförts som delvis återspeglas genom olika citat från respondenterna. 

För att främja studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet har uppsatsförfattaren 

utförligt redogjort och motiverat val av metod samt urval. Den data som redovisas 

skildrar dessutom respondenternas upplevelser och uppfattningar, inte intervjuarens, då 

fokus har legat på respondenternas utsagor. Uppsatsförfattaren har därmed tagit avstånd 

från subjektiva antaganden och sin egna förförståelse för att inte påverka resultatet. 

Trots att uppsatsförfattaren har bortsett från sin egna förförståelse genom processen, 

finns det fortfarande en risk för att tolkningsfel förekommer. Resultaten anknyter dock 

direkt till den insamlade data, vilket påvisas detaljerat och kan därmed reducera risken. 

För att studien ska uppfattas som trovärdig ska respondenterna även få möjlighet att ta 

del av och godkänna resultatet. Det analyserade materialet har dock inte delgivits 

respondenterna. De har däremot fått chansen att korrigera eller ta bort eventuell 

information efter intervjuerna. Detta kan sänka studiens trovärdighet då respondenterna 

varken bekräftat eller förkastat resultatet. Det är likaså viktigt att ha i åtanke att 

respondenternas svar kan ha färgats av att de inte vill försätta förvaltningen i dålig dager 

genom att delge för mycket eller ”fel” information. För att undvika förberedda svar 

delgavs ingen respondent frågorna innan intervjun, utan enbart information kring 

studiens ämnesområde och syfte. 

 

En av studiens svagheter är att urvalet är litet samt att det saknas respondenter från 

viktiga enheter, som bland annat Utredningsenheten. Utredningsenheten har en 

betydande roll i allt utredningsarbete inom Socialtjänsten, där diskuteras ärenden på ett 
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djupare plan och följs upp. Det är även där det blir tydligt om det omfattar heder eller 

inte. En respondent därifrån skulle således kunnat utmynna i ett mer informationsrikt 

resultat gällande främst rutiner. Likaså är urvalet för litet för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Målet med studien var dock att utveckla kunskapen och bidra till en bättre 

förståelse för ämnet, inte för att nå generaliserbarhet. Det hade varit fördelaktig att 

genomföra en pilotstudie för att testa intervjuguidens frågor och få vetskap om 

någonting hade behov av att revideras eller ej, men på grund av svårigheter att hitta 

respondenter var ett pilottest inte möjligt i detta fall. En ytterligare svaghet är den 

begränsade forskning studien stödjer sig på. Studien grundas främst på de rapporter som 

uppgetts, vilket kan ses som en svaghet men också som en styrka då det påvisar 

betydelsen av mer forskning i ämnet. Studien bidrar trots det med ytterligare kunskap 

inom området och styrker delvis det som redan skildrats och skulle därmed kunna agera 

som ett utgångsläge för kommande studier. Vidare har studien utförts noggrant genom 

hela processen och svarat till dess syfte och frågeställningar. Den valda metoden gjorde 

det möjligt för respondenterna att tala fritt runt frågorna och gav utrymme för att 

utveckla sina svar. En kvantitativ metod hade förmodligen inte bidragit med likvärdig 

information som den valda metoden. Metoden är därmed att föredra, förslagsvis med ett 

större urval för att uppnå ett bredare och mer generaliserbart resultat, då det finns ett 

behov av ytterligare forskning kring området. Denna studie kan användas som ett 

underlag och fungera som riktlinjer för vilka frågor som bör undersökas närmare. 

 

 

Slutsats  

En viktig anledning till varför hedersvåld och förtryck bör belysas och åtgärdas är att 

det anses vara ett folkhälsoproblem, som inte bara har en skadlig inverkan på hälsan och 

välbefinnandet utan även på samhället i form av stora våldsrelaterade kostnader. Ämnet 

anses vara en viktig och aktuell fråga bland yrkesverksamma inom socialtjänsten, trots 

det verkar det finnas svårigheter och oklarheter kring hur hedersärenden ska hanteras 

och kunskapen appliceras. Inkonsekventa rutiner, otydliga arbetssätt samt bristande 

kunskap och förståelse kan leda till att de som utsätts inte alltid får den hjälp som 

behövs. För att hantera det dilemma socialtjänsten står inför behövs en samsyn kring 

begreppet, genomgående rutiner och arbetssätt samt ytterligare kunskap bland 

yrkesverksamma. Det krävs likaså prioritering och förbättrade förutsättningar för att 

kunna utveckla arbetet gällande hedersvåld och förtryck.  
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Området kräver vidare och mer omfattande forskning. Det finns ett behov av att 

undersöka kunskapsläget gällande ämnet, kommuners förutsättningar kring att hantera 

ärenden som berör hedersvåld och förtryck samt om det finns några applicerbara rutiner 

och hur de i sådana fall skulle kunna utvecklas. För att skapa en helhetsbild över landets 

kommuner hade en kvantitativ metod varit att föredra, som skulle kunna kompletteras 

med en kvalitativ metod för att ge en djupare innebörd och förståelse för problematiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev  
 

 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap 

 

Vill Du delta i en kvalitativ studie om rutiner för hedersärenden inom 

socialtjänsten?  

 

Hedersrelaterat våld är ett globalt problem och markeras som ett stort folkhälsoproblem 

då det har visat sig ha en skadlig inverkan på hälsan, välbefinnandet och samhället. Jag 

vill göra en intervjustudie för att få insikt i hur hedersärenden hanteras samt om det 

finns tillräckligt med kunskap kring ämnet för ett förebyggande arbete.  

 

Syftet med studien är att beskriva kunskaper och rutiner kring hedersärenden inom 

socialtjänsten i en mellanstor svensk stad.  

Studien genomförs med informanter som är eller har varit yrkesverksamma inom 

socialtjänsten.  

 

 

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till 

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att 

genomföras med intervjuer under april 2019. Intervjun kommer att beröra dina 

upplevelser/erfarenheter av kunskapen och rutinerna kring hedersärenden inom 

socialtjänsten. Intervjun beräknas ta 40–60 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan 

i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  
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Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Du kan ge besked via mail eller 

telefon.  

 

Ansvariga för studien är Madeleine Back samt handledare Anna-Karin Enhol Näslund. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

Student                          Handledare 

Madeleine Back   Agneta Morelli 

maddeback@gmail.com   agneta.morelli@hig.se 

070–2616973   070-7659824  

 

 

Nedan samtycker Du till att delta i studien. Läs noggrant igenom nedanstående text. Du 

ger sedan ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och hur lång tid den kommer att ta 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och om jag har frågor så vet jag vilka jag ska vända mig till 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt 

• Jag har blivit informerad om varför jag blivit tillfrågad och vad syftet med 

deltagandet är 

• Jag är medveten om att jag kan, när som helst under studiens gång, avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför  

• Jag ger mitt medgivande till att författarna lagrar och bearbetar informationen 

som insamlas under studien  

• Jag ger mitt medgivande förutsatt att inga andra än de personer som är knutna 

till studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

 

Ort den …. / ..... 2019  

 

............................................................................................................................................. 

 

Namnteckning 

 

............................................................................................................................................. 

 

Namnförtydligande  

 

............................................................................................................................................. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Tema: Hedersärenden inom socialtjänsten  

Syfte: Syftet är att undersöka kunskap och rutiner kring hedersärenden inom 

socialtjänsten i en mellanstor svensk stad  

 

Öppningsfrågor 

Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialtjänsten? 

Vad har du för yrkestitel?  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?   

Har du haft något liknande yrke tidigare?  

Hur länge har du arbetat med hedersrelaterade frågor?  

- på vilket sätt?  

 

Hedersvåld och förtryck 

Hur skulle du beskriva hedersvåld och förtryck?  

Hur definieras hedersvåld och förtryck inom socialtjänsten?  

Kan du berätta hur hedersproblematik vanligtvis upptäcks?   

 

Kunskap/erfarenheter  

Hur skulle du beskriva din kunskap kring HRV? 

Kan du ge ett exempel på när du har hanterat ett ärende som berör hedersförtryck?  

Hur uppfattar du din kompetens kring ämnet i dagsläget?  

- Vad anser du om behovet av kunskaps/kompetensutveckling kring HRV?  
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Rutiner/hantering   

Kan du berätta om de rutiner socialtjänsten har gällande arbetet kring hedersvåld?   

Hur skulle du beskriva handläggningen gällande hedersärenden?  

- Känner du till verktyget PATRIARK?  

- I sådana fall, hur används det?  

 

Övrigt 

Finns det någonting du vill tillägga eller ändra? 
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