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Abstract 

Title:  Will you cope, without your family? – The importance of support for youths 

who are subject to honour related violence. 

 

The aim of this study has been to examine which support has been given to the youths 

who have been subjected to honour related violence and their experiences about the 

support. The data were collected through four semi-structured, qualitative interviews with 

youths who had separated from their families. The result showed that according to an 

intersectional perspective the individual needs should dictate the support offered and that 

honour related violence is a complex problem. System theory, shows us that it is 

important to belong to a family system, whether it is biological or not – is of less 

importance. The social services and the foster homes are important for the youths in their 

efforts to cope without their families Based on the results, our conclusion is that many 

need a lot of therapy in order to return to a “normal life”. 
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Sammanfattning   

Orkar du, utan din familj? – Betydelsen av stödinsatser till ungdomar som är utsatta 

för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Studiens syfte var att undersöka vilket stöd, ungdomar som blivit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), fått samt deras upplevelse av detta. Data 

samlades in genom fyra semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med ungdomar som har 

haft ett uppbrott från sin biologiska familj. Resultatet visade att enligt intersektionellt 

perspektiv bör individuella behov styra det erbjudna stödet och att HRV är ett komplext 

problem. Systemteorin ger oss förståelse för familjens betydelse och vikten av att tillhöra 

ett familjesystem, biologiskt eller inte är av mindre betydelse. Både socialtjänsten och 

familjehemmen är viktiga för ungdomarna i deras strävan att orka utan sina familjer. 

Utifrån resultatet är vår slutsats att det för många krävs mycket samtalsstöd för att återgå 

till ett ”normalt liv”. 

 

 

Nyckelord: HRV, Hedersrelaterat våld och förtryck, Stödinsatser, Systemteori, 

Intersektionalitet  

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till ungdomarna som modigt har låtit sig intervjuas av oss. Vi 

vill också tacka vår vän som har hjälpt oss att få tag på informanter. Alla ni som bistått 

med goda råd och stöttning – tack. Vi vill även tacka vår kunniga handledare Patrik 

Arvidsson med vars hjälp vi kunnat färdigställa denna examensuppsats.  

 

Jag, Maria Dahrén, vill rikta ett stort tack till min syster, för hjälp med översättning, 

genomläsning och middagar. Till min familj och vänner sänder jag ett tack för stöttning 

och hejarop. 

Jag, Maria Hennoks, vill tacka mina föräldrar för fantastisk hjälp med att ta hand om mina 

barn samt ert stöd till mig. Jag vill även tacka mina barn för deras tålamod med min 

bristande närvaro. Älskar Er! 

Författarna har gemensamt ansvarat och utfört alla delar i uppsatsen. 

Vi är tacksamma mot varandra för att det har varit trevliga veckor med mycket stöd och 

skratt som gjort skrivandet lättare. Tack! 

Maria Dahrén och Maria Hennoks 

Bollnäs och Mora, september 2019. 
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1. Inledande kapitel 

I detta kapitel förklarar vi begreppet hedersrelaterat våld och förtryck och varför det är 

viktigt att förstå bakgrunden till detta för att kunna erbjuda de bäst lämpade stödinsatserna 

utefter varje enskild ungdoms behov.   

 

1.1 Hedersrelaterat våld och förtryck 

”Det kännetecknande för hedersrelaterat våld jämfört med annat våld mot 

kvinnor är enligt sociologen Purna Sen att relationen mellan könen i ett 

hedersrelaterat sammanhang är en följd av att det finns ett kollektivt intresse 

bakom kontrollen av flickans oskuld och kvinnans sexualitet. Även om detta 

enligt Purna Sen är en patriarkal kontroll, har kvinnor en aktiv roll i 

utövandet av kontrollen och också i att verkställa bestraffningar vid flickors 

och kvinnors överträdelser av normerna” (Sen, 2005, ref i Schlytter, 2010, s. 

63). 

   

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), är något förenklat beskrivet, en fråga om mäns 

kontroll över flickors och kvinnors sexualitet (Skr. 2007/08:39). Familjens heder är 

beroende av att flickor är oskuld fram till dess att de ingår äktenskap och kvinnor har i 

sin roll som uppgift att kontrollera andra flickors och kvinnors beteenden (a.a.). Beslut 

om eventuella repressalier bestäms av kollektivet och man kan återfå sin heder genom 

bestraffning av den som anses ha gjort något som inte är acceptabelt. Det finns olika 

grader av våld och förtryck som man kan utsättas för. I studien kommer ordet 

begränsningar användas för att beskriva vardagliga förbud och tvång som ungdomen 

utsätts för. Det kan vara vilka kläder som är acceptabla, slöjtvång, vilka vänner som 

accepteras, förbud mot vardagliga händelser som ungdomar (i Sverige) i stort får göra. 

Det kan också vara mer omfattande förtryck som att inte själv få välja vem man gifter sig 

med eller till och med hot om våld eller våld samt dödligt våld (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011). Det som särskiljer mord på kvinnor mot hedersmord är att mord på 

kvinnor oftast begås av nuvarande eller före detta make/pojkvän som i affekt, på grund 

av svartsjuka, ägandebegär, förlorad kontroll eller förlorat självförtroende mördar 

kvinnan, när denna har lämnat honom eller träffat en ny partner (Awla, 2005).  
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Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna så är, ”Alla människor 

födda fria och lika i värde och rättigheter” (FN, 2008, s. 3). ”Fullvuxna män och kvinnor 

har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå 

äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om 

äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning” (FN, 2008, s. 6). 

Sverige har som en medlemsstat i FN en skyldighet att arbeta för att förebygga och utreda 

brott mot kvinnor som begås i hederns namn (Länsstyrelsen Östergötland, 2008). 

Regeringen har sedan 2003 gjort en ansats om ökade insatser för att förebygga HRV 

genom en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer. I handlingsplanen lyfter de fram att dessa 

våldshandlingar har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2011; Skr. 2007/08:39). 

  

Allmänheten i Sverige fick upp ögonen för HRV runt sekelskiftet i samband med de 

uppmärksammade hedersmorden på Sara 1996, Pela Atroshi 1999 och senare Fadime 

Sahindal 2002 (Wikan, 2009). Efter mordet på Sara så trädde flera invandrare fram och 

framförde kritik till svenskarna om att de varit naiva och inte hade förstått hur vanlig och 

utbredd hederskulturen är. Det var bland annat kurdiska och assyriska kristna kvinnor 

som ville föra fram att detta inte bara var ett islamiskt problem. Det återfinns i samhällen 

där klan- och kasttillhörigheten är stark och där familjens överhuvud har ansvaret att 

besluta över de andra medlemmarna i familjen. Det återfinns bland annat i Nordafrika, 

Latinamerika, Mellanöstern, Central- och Sydasien och i starkt patriarkala samhällen 

oberoende av religionstillhörighet (Charpentier Ljungqvist, 2005; Wikan, 2009.). 

 

En av författarna har egna erfarenheter av att arbeta med ungdomar som utsatts för HRV 

och fick insikt i vilken komplex situation dessa ungdomar befinner sig i. Många återvände 

till sina biologiska familjer efter en tid i skyddat boende/jourfamilj bland annat då många 

upplevde en ökad press på sig. De uppfattade att de nu skulle vara glada över att ha lämnat 

ett liv präglat av HRV, men osäkerheten inför det nya livet blev för stor. Deras komplexa 

situation gjorde att många var i ett stort behov av stöd för att bygga upp sina liv igen, men 

många fick inte tillräckligt med stöd och hjälp att bearbeta sina erfarenheter och trauman. 

På så vis väcktes ett intresse att fråga ungdomarna själva som varit utsatta för HRV om 

vilka stödinsatser som de hade fått samt hur de upplevde det stödet.   
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1.2 Omfattningen av HRV globalt och nationellt  

Enligt en uppskattning gjord av UNFPA som Länsstyrelsen Östergötlands webbsida 

Hedersförtryck publicerar så uppskattar man att det globalt sker runt 5 000 hedersmord 

varje år. Att så många som 39 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag. Deras beräkning 

är att 700 miljoner av världens kvinnor i dag har gifts bort som barn. 200 miljoner kvinnor 

anses ha blivit utsatta för könsstympning, som även i Sverige oftast benämns Female 

Genital Mutilation (FGM), det vill säga någon form av kirurgisk borttagning av hela eller 

delar av de yttre könsorganen. Ungefär 3 miljoner flickor riskerar varje år att utsättas för 

FGM (Hedersförtryck, u.å.).  

 

HRV är ett globalt problem som också påverkar oss i Sverige. Det finns en risk att man, 

när man pratar om HRV, generaliserar och sätter människor från en del länder i världen i 

särskilda kategorier när det kommer till deras sätt att se på sexualitet, barnuppfostran och 

den enskildes möjligheter att påverka sitt eget liv. Det är dock minst lika problematiskt 

att inte våga föra fram och synliggöra det hedersrelaterade våldet på samma sätt som vi 

pratar om och arbetar mot mäns våld mot kvinnor (Länsstyrelsen Östergötland, 2008). I 

en studie genomförd vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har de 

uppskattat andelen som inte fritt kan välja sin framtida partner i åldersgruppen 16–25 år 

till 70 000 (MUCF, 2009). Enligt statistik från BRÅ så var det 108 konstaterade fall av 

dödligt våld 2018, av dessa så var 29 kvinnor, 4 flickor, 72 män och 3 pojkar. Av dessa 

så var 22 kvinnor och 4 män i en parrelation eller hade varit, med förövaren. Det finns 

ingen tillförlitlig statistik på hur många av dessa som är hedersmord (Brå, 2019). I den 

nationella enkätundersökning ”Frihet och ansvar – en undersökning om 

gymnasieungdomars upplevda frihet om att själva få bestämma” från Socialstyrelsen där 

totalt 5 238 elever vid 98 skolor besvarade enkäten angav ca 4–6 % av Sveriges gymnasie-

ungdomar att de upplevde begränsningar i valet av partner. 25–30 % av ungdomarna 

uppgav att de blivit utsatta för hot, våld eller kränkande behandling av föräldrar eller 

anhöriga och av dessa menade 10 % att det berodde på att de dragit skam över familjen 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

1.3 Problemformulering 

Regeringsuppdraget som Länsstyrelsen Östergötland fått om vägledning och 

rehabilitering har bland annat lett till skriften Våga göra skillnad (Länsstyrelsen 
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Östergötland, 2011). Där påvisas brister i hur man hjälpt de som blivit eller riskerar att 

bli utsatta för HRV (a.a.). I rapporten Våga stå kvar! (2014) presenterar Länsstyrelsen 

Östergötland resultaten av det utvecklingsarbete som Söderhamns kommun bedrev. 

Enligt deras rapport hade det stor betydelse att det finns en person inom socialtjänsten 

som var kunnig på området HRV och denna benämnde man i Söderhamn HRV-strateg. 

De ansåg att det var HRV-strategens engagemang och kunnande som hade stor betydelse 

för det lyckade konceptet inom kommunen (a.a.). HRV-strategen menade att det var 

viktigt att bemöta ungdomarna på deras villkor, att förstå hur hedersförtryck fungerar och 

hur djupt rotat det är inom dennas familj. Detta för att kunna erbjuda riktade stödåtgärder 

som ger varaktiga resultat. Det krävs mentalt stöd för att våga tro på att en förändring är 

möjlig. Socialtjänsten fick i sin tur stöd i att förstå ungdomens utsatthet och hjälp att söka 

lösningar i varje enskilt fall. HRV-strategen var länken dem emellan. Det behövs ett 

långsiktigt stöd för att våga lämna sin familj, både fysiskt skydd men också social och 

mental trygghet. För att tillgodose ett bra stöd bildade man ett lokal HRV grupp där 

socialtjänst, skola, polis, familjecentrum och ungdomsmottagningen (UMO) deltog 

(a.a.).  

 

1.4 Stödinsatser  

Det finns tre olika typer av stödsystem som socialarbetare använder sig av när det gäller 

att hjälpa klienter. Informellt system, formellt system och samhälleliga system (Payne, 

2008). Under varje enskild rubrik beskrivs några av de stödåtgärder som är aktuella i 

studien.  

 

1.4.1 Informella system 

Informellt system är olika typer av stöd som man kan få av exempelvis familj, vänner och 

kolleger (Pincus & Minahan, 1973 ref i Payne, 2008). Det kan exempelvis handla om en 

vän som man kan prata med och veta att denna inte för vidare det man berättat. Familjen 

tillhör vanligtvis det informella systemet, men när det kommer till hedersproblematik så 

blir det problematiskt, då det är familjen som skapat problemet. Man behöver ha i åtanke 

att ungdomen som lämnat sin familj kan uppleva stor ensamhet, då hen i samband med 

ett uppbrott oftast behöver bryta inte bara med familjen utan hela släkten (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011).   
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1.4.2 Formella system 

Formellt system är kommunala myndigheter (Payne, 2008). Det är inom detta system som 

socialtjänstens olika stödinsatser återfinns. Socialtjänsten är den myndighet som skolan 

och andra vårdgivare är skyldiga att anmäla till enligt Socialtjänstlagen (SoL) och man 

ska orosanmäla om man misstänker att ett barn far illa (SFS 2001:453). SoL är den lag 

som bestämmer hur socialtjänsten ska arbeta i Sverige. Socialtjänsten ska bland annat 

”främja människors jämlikhet i levnadsvillkor, ekonomiska och sociala trygghet samt 

aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453, 1 kap. 1§). Vid misstanke om HRV så 

kan man behöva samtala med ungdomens professionella nätverk först och planera för hur 

man bäst skyddar ungdomen innan man kontaktar föräldrar (Socialstyrelsen, 2015). En 

omedelbar skyddsbedömning bör göras enligt 11 kap. 1a § SoL och om det inte anses att 

man kan garantera ungdomens säkerhet så bör ett omhändertagande enligt Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ske. Denna lag är en tvångslag och 

kan användas i fall som 1 kap. 1§ LVU beskriver ”... det kan antas att behövlig vård inte 

kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv” (SFS 1990:52; 

Socialstyrelsen, 2015).  

 

Om ett polisförhör behöver göras så sker det ofta på Barnahus, som är en 

länsövergripande samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 

Landstinget samt kommunerna i det aktuella länet (Gävle kommun, 2019). Där kan 

barnet/ungdomen träffa alla berörda professionella i en trygg miljö. De håller bland annat 

förhör under videoupptagning så att detta kan användas senare vid en eventuell rättegång. 

Där kan barnet/ungdomen också få information om den svenska rättsprocessen och om 

aktuell lagstiftning som den behöver vetskap om (a.a.).   

 

Ett skyddat boende är ett första ställe att komma till efter uppbrottet från familjen, där 

ungdomen kan vistas i säkerhet, så socialtjänsten kan fortsätta utreda familjen 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2008). Socialstyrelsen definierar skyddade boenden som en 

”boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer 

som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans 

med andra relevanta insatser” (Socialstyrelsen, 2013). Det kan betyda olika 

boendeformer så som bland annat en lägenhet på en hemlig adress, ett hem för vård eller 
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boende (HVB) för skydd av ungdom, eller en bostad som en kvinnojour tillhandahåller 

(Reyes, 2014; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Ett jourhem är en familj som tar emot ett barn som behöver akut stöd eller skydd med 

kort varsel exempelvis om barnet inte kan bo hemma under en utredning av socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, u.å.). En jourplacering kan vara upp till sex månader men även bara 

några dagar. Ett familjehem har samma uppdrag som en jourfamilj fast placeringen är 

tänkt att vara längre, ibland ett barns hela uppväxt (a.a.). Barnet kan bli placerad med 

tvång eller frivilligt det vill säga med vårdnadshavares samtycke. När man är familjehem 

eller jourhem ska man se till att barnet har det bra och att dess behov blir tillgodosedda 

(a.a.). 

 

1.4.3 Samhälleliga system 

Samhälleliga system är exempelvis sjukhus och skolor (Payne, 2008). Inom skolan så 

finns det skolkuratorer, skolsköterskor och lärare som kan vara de personer som finns där 

som ett stöd och som kan hjälpa den utsatta ungdomen att ta vidare kontakt med 

socialtjänsten (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011; Länsstyrelsen Östergötland, 

2014a).  

 

Samtalsstöd hos psykolog eller kurator via BUP eller öppenmottagningen kan initieras av 

skolan eller socialtjänsten. Ungdomsmottagningen kan vara ett ställe där man kan få råd 

och stöd och de som jobbar där har tystnadsplikt. För flickor som har genomgått 

könsstympning (FGM) kan ungdomsmottagningen vara den plats där de kan få stöd i att 

förstå vad en könsstympning innebär och där kan de få den medicinska hjälpen de kan 

behöva för att minska eventuella besvär som könsstympningen medfört (UMO, u.å.). Ofta 

kan det vara skolpersonal som först upptäcker eller får kännedom om att en ungdom är 

utsatt för HRV och de har då skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2008). Skolkuratorn har en viktig roll att då hen ofta träffar ungdomarna i 

skolan och där får en möjlighet att skapa kontakt. Samtalsstöd med psykolog eller kurator 

kan behövas då många ungdomar lider av ångestproblematik och har behov av att 

bearbeta sina erfarenheter (a.a.).  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. Inledningen har en kortfattad förklaring av HRV och 

stödåtgärder. Kapitel två presenterar syftet och frågeställningarna för denna 

examensuppsats. I kapitel tre går vi in på tidigare forskning, hur vi sökte information och 

vad som var relevant för oss. I kapitel fyra förklaras de teoretiska perspektiv som vi 

använt till att förstå och diskutera våra resultat. I kapitel fem förklaras vår 

forskningsmetod. I kapitel sex diskuteras uppsatsens trovärdighet och de etiska riktlinjer 

vi följde. Kapitel sju är resultatredovisning och innehållsanalys. I kapitel åtta diskuteras 

metodval, resultaten med hjälp av valda teorier, tidigare forskning och några förslag på 

framtida forskning ges. Därefter följer referenser och bilagor.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel definieras syftet och frågeställningarna och vilken relevans det kan ha för 

det sociala arbetet mot HRV och möjligheten att ge rätt riktade stödinsatser.  

  

2.1 Syfte                                   

Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd ungdomar, som blivit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck, fått i uppbrottsprocessen från sina familjer. Syftet är 

även att undersöka deras upplevelse av stödet och om de har saknat något stöd.  

  

2.2 Frågeställningar 

  

 Vilket stöd har ungdomarna fått innan och vid tiden för uppbrottet från familjen? 

 Vilket stöd har ungdomarna fått efter att de brutit upp från familjen? 

  

2.3 Relevans för socialt arbete 

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som utsätts 

för våld av något slag kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden ska även verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden (SFS 2001:453). Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att höja 

kunskapen hos personal som kommer i kontakt med särskilt utsatta för att dessa 

människor ska få bättre stöd i sin utsatthet (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Vår studie syftade till att fråga våra informanter vad de hade haft för stödinsatser innan, 

under och efter uppbrottet från familjen. Deras känslor och upplevelser av omfattningen 

på stödinsatserna kom även fram under intervjuerna. Detta anser vi kan vara till nytta för 

skolor och socialtjänsten i deras kontakt med ungdomar som är utsatta för HRV. Vår 

förhoppning är att man genom denna kvalitativa studie ska kunna få några svar på vad 

informanterna själva ansåg om de stödåtgärder de haft och vad de upplevde kunde 

förbättras.   
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs sökprocessen till den tidigare forskning om HRV som använts i 

denna studie. Det inkluderar bland annat bakgrundsfakta om HRV samt hur samhället har 

använt sig av stödinsatser för att hjälpa utsatta ungdomar. Det finns även en förklaring 

angående manlig och kvinnlig heder (sharaf, namus och ird), för att förtydliga hur olika 

heder påverkar och krävs av de olika könen.  

 

3.1 Sökprocess 

Vi sökte efter relevanta artiklar som var peer-rewied på PsycINFO, Scopus och 

SocINDEX. Sökorden ”Honor related violence in Sweden” och ”the importance of 

therapy after leaving honor related violence in Sweden” gav 410 träffar, vilket då 

begränsades ytterligare med ”patriarchy” som gav fjorton träffar och en bra artikel. 

Ytterligare sökord vi använde var ”Hedersrelaterat våld”, ”Honor-related violence” och 

”youth or adolescents or young people or teen or young adults”. ”Honor-related violence” 

och ”social services or human services or community services or social work”. 

”Socialtjänstens stöd” gav en relevant artikel.  ”Honor-related violence” och ”the 

importance of social services or social work” de sista sökorden gav oss arton träffar och 

tre intressanta artiklar. Vi hittade artiklar inom sociologi, psykologi och genusvetenskap. 

De artiklar vi valde ut fokuserar på stödåtgärder till ungdomar utsatta för HRV från de 

professionellas perspektiv (Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist, 2010; Alizadeh, 

Törnkvist & Hylander, 2011). Vi valde även ut artiklar som handlade om hur heder- och 

kyskhetsnormer leder till förtryck av flickor för att vi ville belysa komplexiteten kring 

HRV (Björktomta, 2019). En artikel berör KBT behandling i familjer med hederskultur 

(Helms, 2015).  

 

De centrala begreppen och teorierna som används i studierna är intersektionalitet, 

Discourse Theory and Post-Colonial Feminism, praktisk teori, Empowerment, mäns våld 

mot kvinnor, sexism samt hedersbegreppet. 

 

Det finns mycket skrivet om hedersvåld internationellt men också en hel del från Sverige 

från 2000-talet och framåt. Mycket berör anledningar till hedersvåldet och vi hittade färre 
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artiklar som berör vikten av sociala stödåtgärder, men desto fler rapporter från 

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Information från svenska myndigheter söktes fram och 

då framförallt Länsstyrelsen Östergötland som har ett nationellt uppdrag av regeringen 

att motverka HRV (Länsstyrelsen Östergötland, 2014a). Vi hittade även relevanta 

publikationer på Socialstyrelsen, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och några på 

DiVA portalen om regeringens insatser mot HRV.  

 

3.2 Framträdande bidrag angående HRV och stödinsatser i tidigare 
forskning  

Här presenterar vi vad den tidigare forskningen gav oss för kunskap gällande heder i 

Norden ur ett historiskt perspektiv. De teman vi valde att fokusera på från den 

internationella och svenska forskningen handlar bland annat om stödåtgärder, 

tvångsäktenskap, sekretess och skyddat boende. Vi har även valt att presentera heders- 

och kyskhetskulturer för att ge en förståelse för hur komplex situationen är för ungdomar 

som lever med begränsningar i vardagen (Björktomta, 2019; Alizadeh, Törnkvist & 

Hylander, 2011).  

 

3.2.1 Stöd  

En artikel av Ekström (2015) handlar om socialtjänstens stöd under rättsprocessen till 

kvinnor utsatta för våld i hemmet (inte specifikt HRV). Där lyfts det fram att stödet de 

fick var viktigt. Deras tidigare erfarenheter av socialtjänsten kunde påverka några till att 

inte vilja söka stöd eller vilja ta emot det stöd som erbjöds. En aspekt som tas upp är att 

det långsiktiga stödet är mycket viktigt, ett holistiskt sätt att bemöta kvinnor utsatta för 

våld behövs och det inkluderar bland annat ekonomiskt stöd, arbete, barn samt ett eget 

säkert hem (a.a.).  

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utföra en nationell kartläggning av 

HRV och barnäktenskap. I rapporten ”Ett liv utan våld och förtryck” (Socialstyrelsen, 

2019) presenteras resultaten. Uppdraget innefattade även i vilken grad utsatta fått hjälp 

att förändra sitt liv. Resultaten visar dels att de som utsatts för våld inte alltid söker stöd 

och att de inte heller alltid får de stöd de har rätt till samt behöver för att rehabiliteras 

(Ekström, 2015). Det stöd som beskrivits har ofta att göra med att man blivit bemött på 
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ett bra sätt utifrån sina behov och att man fått professionellt stöd av exempelvis psykolog 

(Socialstyrelsen, 2019). Socialstyrelsen listar fem områden som behöver förbättras, vilka 

både yrkesverksamma samt informanter i den studien uppmärksammat. Det handlar om 

bemötande, tillgång till insatser och långsiktigt stöd, tillgång till boende, stödsamtal och 

traumabehandling samt uppföljning av stöd och insatser (a.a.).  

 

I en rapport om förekomsten av Posttraumatisk stressyndrom, PTSD hos personer utsatta 

för HRV lyfter länsstyrelsen att en stor majoritet (ca 70 %) av de tillfrågade på ett skyddat 

boende har PTSD. De poängterar att det skulle behövas en rutinmässig screening av 

personerna som söker hjälp för HRV. De menar att det är en stor belastning på en 

människa att ha upplevt hot och våld, tvingats fly från familjen och att sedan uppehålla 

sig på ett skyddat boende (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009 ref i Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011; Wikström & Ghazinour, 2010). 

 

Några av de centrala resultaten som reses i den tidigare forskningen angående 

hederskulturer är att det är familjesystemet som är viktig och inte den enskilda individen. 

Detta kan vara en av anledningarna till att HRV är svårt att förändra (Fernbrant, Essén, 

Östergren & Cantor-Graae, 2013; Länsstyrelsen Östergötland, 2008). I en studie från 

Kanada belyser man att KBT behandling har visat sig vara en framgångsrik metod att 

behandla hela familjesystem för att motverka ytterligare förtryck (Helms, 2015).  

 

3.2.2 Hedersvåld och förtryck i historisk kontext i Norden 

I Norden skulle man underkasta sig de moraliska regler som påbjöds av gud och 

kristendomens präster. Forskningen visar att under 1600–1800-talen var kvinnors heder 

och ära starkt förknippad med sexualiteten, i likhet med samhällen där hedersmord 

förekommer i dag. Fram till 1864 var utomäktenskapligt sex kriminaliserat i Norden 

(Lindstedt Cronberg, 2005). Det verkar finnas en likhet i hur kvinnan förlorade sin heder 

här i Norden jämfört med i hederskulturer utanför Norden (Lindstedt Cronberg, 2005; 

Skr. 2007/08:39). Skillnaden verkar vara att det är kvinnan själv som får bära sin förlorade 

heder i de fall hon fått ett utomäktenskapligt barn. Kvinnans heder och ära ses som hennes 

individuella ansvar att förvalta (Lindstedt Cronberg, 2005). Häxbränningen på framförallt 

1600–1700-talen var starkt präglad av kristendomens rädsla för kvinnor som ansågs ha 

sålt sin själ och kropp till djävulen. Hedersbegrepp och patriarkatets kvinnosyn styrde och 

det var få av de som blev anklagade som senare blev frikända (Hussein, 2017). En likhet 
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mellan häxprocesserna och hedersmorden kan vara patriarkatets vilja att kollektivet ska 

straffa de kvinnor och flickor som avviker från normen, både socialt och sexuellt (a.a.).    

 

3.2.3 Hedersvåld och förtryck internationellt 

I kyskhetskulturer är männens viktigaste uppgift att kontrollera och övervaka kvinnornas 

sexualitet och deras kyskhet. Det är också här mannens heder skiljer sig åt mellan kulturer 

som tillåter hedersmord och kulturer som inte tillämpar hedersmord (Awla, 2005; Helms, 

2015). 

Arabiskans Sharaf – kan förklaras som mannens heder som han själv kan påverka genom 

att ha ett bra jobb, försörja sin familj, att inte missbruka och i allmänhet vara en ”ärlig 

och hederlig man”. Hedern är allt, det absolut viktigaste mannen har. Den svenska 

definitionen av heder är snarlik sharaf (TRIS, u.å.: Awla, 2005). 

Arabiskans Namus – kan beskrivas med att en mans namus styrs av kvinnornas 

uppförande. Kvinnans respektabilitet och blygsamhet ger direkt utslag på mannens heder 

och ära. (TRIS, u.å.: Awla, 2005). 

Arabiskans Ird/ard – syftar enbart på kvinnans heder, man föds med ett visst mått och 

den kan inte öka, bara minska. En kvinnas ird/ard lyfter mannens namus genom hur hon 

klär sig, att hon lyder honom samt genom att vara blygsam och trogen (TRIS, u.å.: Awla, 

2005).  

Namus används istället för ird på kurdiska, turkiska och persiska. Det är denna del av 

hedern som är det dyrbaraste och viktigaste männen har i livet. Ard och ird (land/mark 

och heder) sägs vara huvudorsaken till alla konflikter enligt ett arabiskt ordspråk (Awla, 

2005). En man/familj som anses vanhedrad är socialt död och utesluts ur den sociala 

gemenskapen. Man offrar den kvinna som dragit skam över familjen så att resten av 

familjen kan återfå sin heder (a.a.).  

Under en föreläsning anordnad av Länsstyrelsen Gävleborg där Mariet Ghadimi från 

TRIS (tjejers rätt i samhället) föreläste om HRV fick en av författarna till sig en enkel 

men så informativ beskrivning av ovan nämnda förklaring av sharaf, namus och ird.    
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           ”Sharaf plus Namus = befinner sig i en optimal livssituation. 

            Namus minus Sharaf = har en acceptabel livssituation. 

Sharaf minus Namus = denna livssituation kan liknas vid ett socialt självmord” 

(TRIS, u.å.). 

 

3.2.4 Tvångsäktenskap/Barnäktenskap 

Ett tvångsäktenskap är när en eller båda parter som ska gifta sig inte själva har någonting 

att säga till om vad gäller vem de ska gifta sig med. Särskilt flickor som lever i har höga 

krav på sig att vara oskuld innan de ingår äktenskap. Både tvångsäktenskap och 

arrangerade äktenskap har inslag av tvång och oskuldstvång (Schlytter, 2004). Det kan 

betyda att familjen bestämmer att man ska gifta sig med någon helt okänd eller en kusin 

som fortfarande bor i hemlandet. I vissa fall kan den som blir bortgift också bli kvar i det 

gamla hemlandet (a.a.).  

 

I länder som styrs av religiösa lagar och traditioner, så är det vanligt att unga flickor gifts 

bort med äldre män. Detta ökar risken för tonårsgraviditeter, som i sin tur påverkar 

flickor/kvinnors möjligheter att slutföra skolan och på längre sikt sämre möjlighet att 

försörja sig och sina barn. Graviditeterna och förlossningarna kan i vissa fall ge 

medicinska svårigheter då den egna kroppen inte alltid är fullt utvecklad för att hantera 

en graviditet (Ozer, Nacar, Yildirim, Enginyurt, Din, & Evcuman, 2014).  

 

3.2.5 Sekretess och skyddad identitet  

2014 var det mer än 4 600 barn och unga som levde med skyddade personuppgifter i 

Sverige (Länsstyrelsen Östergötland, 2014b). Det kan vara svårt att leva med skyddade 

personuppgifter då man känner rädsla för att någon ska röja ens identitet. Att myndigheter 

och andra är försiktiga när de hanterar personuppgifter och inte godtyckligt lämna ut dessa 

till ”någon orolig anhörig” är viktigt (Länsstyrelsen Östergötland, 2014b). En person 

under 18 år som söker någon form av vård eller hjälp om det så är inom sjukvården eller 

hos socialtjänsten möter professionella som har tystnadsplikt. Detta regleras genom 

offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen, 

patientdatalagen och brottsbalken (Vårdförbundet, u.å.). Personal som möter 

hedersutsatta behöver kunskap om hur viktigt det är för ungdomarna att de vet att 

personalen kommer göra allt de kan för att ingen anhörig eller annan person ska få vetskap 



 

14 
 

om att de sökt stöd (Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist, 2010). Detta för att man 

över huvud taget ska våga berätta om det man varit utsatt för. En studie om hedersutsattas 

svårigheter att ta kontakt med ungdomsmottagning visar att man måste få ungdomarnas 

förtroende innan de vågar söka stöd och hjälp där. Man riskerar att ungdomen blir utsatt 

för ytterligare begränsningar på den personliga friheten och i värsta fall kan det leda till 

hedersmord då familjen kan misstänka att man är sexuellt aktiv då man sökt hjälp på en 

ungdomsmottagning (Alizadeh, Hylander, Kocturk & Törnkvist, 2010).  

 

3.2.6 Skyddat boende 

I Sverige är skyddat boende en variant av stöd som socialtjänsten kan erbjuda personer 

utsatta för våld (Wikström & Ghazinour, 2010). Tanken är att man separerar den utsatta 

från våldsutövaren genom att flytta offret till ett boende som utövaren inte får kännedom 

om för att stärka den utsatta och hjälpa till självständighet (a.a.). Problemet är att när man 

bor i ett skyddat boende så finns många regler för säkerhet såsom låsta dörrar, isolering 

från omvärlden och avbruten kontakt med sin familj och släkt. Det gör att många upplever 

sig kontrollerad när de bor där, på ett sätt som liknar deras hemsituation som de flytt från 

(a.a.). 
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel beskrivs de teorier som användes för att diskutera resultaten av studien. Vi 

har använt systemteori och intersektionalitet för att belysa den komplexa situation 

ungdomar utsatta för HRV befinner sig i. För att synliggöra vilka stödinsatser som är 

viktiga för ungdomar med hedersproblematik så behöver man få en bred kunskap och 

bakgrund om just problematiken med hederskulturer och hedersvåld. Man lämnar inte 

bara en familj utan en hel släkt när man placeras utanför sin biologiska familj. Systemteori 

sätter fokus på människor som en del av ett system och hur de samverkar med varandra 

inom exempelvis en familj, släkt eller annan grupp (Payne, 2008). Inom hederskulturer 

överordnas familjesystemets krav på begränsningar mot en enskild persons 

välbefinnande. Att synliggöra den samverkan som sker i hederskontext kan hjälpa oss att 

förstå svaren vi fått från intervjuerna.  

 

För att förstå hur olika maktstrukturer påverkar och samverkar samt hur de uttrycks i 

samhället genom normer och lagar är intersektionalitet ett viktigt begrepp. Intersektionellt 

perspektiv hjälper oss att förstå hur dessa ungdomar utsätts för flera maktstrukturer, som 

gjort det svårare för dem att söka stöd då de är i underordnad ställning, både gentemot 

sina familjer och i det svenska samhället. För att bättre förstå vilket stöd de är i behov av, 

visar det intersektionella perspektivet att vi måste se till hela ungdomen och stödja på 

flera områden samtidigt.     

  

4.1 Systemteori 

Systemteori härstammar ur ett biologiskt tänkande där organismer ingår i olika system 

som påverkar varandra samt blir påverkade av andra system, jämför med kretsloppet i 

naturen (Payne, 2008). Djur och växter är beroende av varandra för att fungera, om till 

exempel bin utrotas blir det obalans och kaos i naturen eftersom dessa är nödvändiga för 

växters pollinering. På samma vis kan man förstå att olika sociala system påverkar och är 

beroende av varandra. Inom systemteorin fokuserar man på individer som en del av ett 

system, exempelvis familj eller släkt, och hur de samverkar med varandra (a.a.). I olika 

system finns det en hierarkisk konstruktion. Det betyder att de överordnade systemen 

”bestämmer eller styr” de underordnade. Det är viktigt att man håller på gränserna mellan 

under- och överordnade system för att helheten ska fungera. Pappan i en stark patriarkal 



 

16 
 

familj är familjens överhuvud men han är underordnad släktens överhuvud (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2008; Öquist, 2008). 

 

Medlemmarna i en familj som lever i en hederskontext, påverkar varandra och är hela 

tiden beroende av varandra för att upprätthålla familjens heder (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2008). Det är familjen, ”systemet”, som är det viktiga, inte individen 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2008; Payne, 2008). Familjen ingår ett större system, 

släkten, mot vilken man har både ansvar och skyldigheter i upprätthållandet av släktens 

heder. Det innebär att det kan vara hela släkten som är med och beslutar i frågor som 

vanligtvis behandlas inom närmsta familjen, till exempel vilka kläder man kan ha på sig, 

vilka vänner man får umgås med, vem man ska gifta sig med (Länsstyrelsen Östergötland, 

2008). ”Att bryta mot systemet ställer höga krav på individen och då krävs det att 

samhället ställer upp med skydd och stöd, oavsett vem det är som väljer att bryta sig loss” 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2008, s. 8)  

 

Inom socialt arbete använder man sig av systemiskt tänkande för att utforska sociala 

nätverk, beteendemönster och vilka maktrelationer som råder samt var man ska rikta sina 

insatser (Payne, 2008). För socialarbetare betyder detta att det finns många aspekter att ta 

hänsyn till i arbetet med utsatta. Man ska alltid ha fokus på den kontext som individen 

befinner sig i för att lättare kunna identifiera problem samt finna lösningar för dessa (a.a.). 

Vi använde oss av systemteori för att få förståelse för problematiken kring HRV och den 

komplexa situation dessa ungdomar befinner sig i. De lämnar hela familjesystemet och 

kan därför behöva fylla det tomrummet med en ”ny” familj. Därför kan ungdomen behöva 

stöd till att bygga upp ett system där hen kan ingå.  

 

4.2 Intersektionalitet   

Crenshaw (1991, ref i Länsstyrelsen Skåne, 2018) gjorde en studie på 90-talet där hon 

såg att kvinnors livssituation gjorde att de behövde stöd inom flera områden – inte bara 

för sin utsatthet för våld – och hon myntade då begreppet intersektionalitet (a.a.). 

Intersektioner kan vara kön, hudfärg, sexualitet och klass. Dessa intersektioner är olika 

maktstrukturer som kan ordnas hierarkiskt där män har högre värde än kvinnor, ljus 

hudfärg har högre värde än mörk hudfärg, heterosexualitet har högre värde än 

homosexualitet och till sist har medelklass högre värde än arbetarklass (Mattsson, 2015). 
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Det är skillnad på män och kvinnor i maktstruktur, men även mellan kvinnor av svensk 

bakgrund och kvinnor med annan etnisk bakgrund. Jämför man dessa kvinnor så kan de 

uppleva olika sorters förtryck och diskriminering (a.a.). För att förstå maktstrukturer så 

behöver man tänka på flera faktorer samtidigt och förstå att makt är rörligt samt att det 

kan omfördelas både i samhället och för individen. Makt är flytande, det kan vara ”att ha 

makt över sitt eget liv” men också ”att ha makt över någon annans liv” och därigenom 

utöva våld mot den personen (Länsstyrelsen Skåne, 2018). En kvinna som har brist på 

egna ekonomiska resurser har svårt att lämna ett våldsamt förhållande, lägger man till att 

hon är icke-vit, så minskar hennes ”maktställning” ytterligare. Detta gör att det blir ännu 

svårare att lämna förhållandet (a.a.).  

 

Stödinsatser som inte är utformade för att möta behoven hos den enskilda ungdomen kan 

leda till sämre chans att lyckas och man kan inte automatiskt utgå från det vita 

medelklassperspektivet när man utformar stödinsatser (Länsstyrelsen Skåne, 2018). Inom 

det sociala arbetet kan man med ett intersektionellt perspektiv hjälpa till att synliggöra 

olika strukturer och se till hela människan (a.a.). Det kan också hjälpa oss att synliggöra 

bakgrundsfaktorerna till varför man är utsatt samt se hur man ska kunna hjälpa på bästa 

sätt. För att alla ska ha rätt och möjlighet till ett jämlikt skydd och stöd när de blivit utsatta 

för våld så behöver man ur en intersektionell synvinkel se det som att man behöver ge 

alla individuellt anpassade stödinsatser för att få ett jämlikt skydd. Detta för att en person 

kan vara utsatt för flera maktstrukturer som gör att det behövs riktade och mer 

långtgående stödinsatser för att få samma resultat som en annan person (a.a.).  
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5. Forskningsmetod och studiens design 

I detta kapitel förklaras hur vi utformade denna studie. Vi valde en kvalitativ studie då 

intervjuer är ett bra sätt att samla information om människors subjektiva upplevelse 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi utförde intervjuer med ungdomar utsatta för 

HRV, avseende vilket stöd och vilka stödinsatser de haft, innan och efter uppbrottet från 

familjen. Intervjuerna gjordes både via telefon och på plats i familjehemmen. Vi använde 

oss av innehållsanalys för att sortera ut ord kopplade till upplevt stöd, dessa blev 

kodningsenheterna som används. 

  

5.1 Kvalitativ forskningsintervju 

När man använder sig av kvalitativ metod har man intresset riktat mot individen och hur 

denna uppfattar sin värld (Backman, 2016). Om man vill veta hur någon uppfattar sitt liv 

och det den varit med om är det en bra idé att samtala med personen. Genom intervjuerna 

var vår förhoppning att få ta del av informanternas erfarenheter kring hedersproblematik 

och framförallt inriktade vi oss på hur de hade upplevt de stödinsatser som funnits 

tillgängliga för dem innan och efter uppbrottet (Kvale & Brinkman, 2014). Vi använde 

oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi hade en intervjuguide med olika 

frågeområden som vi tog upp vid intervjuerna, för att säkerställa att ingen fråga skulle 

glömmas bort och att alla informanter hade svarat på samma frågor (a.a.). Frågorna 

arbetade vi fram genom att studera Länsstyrelsen Östergötlands (2014) rapport ”Våga stå 

kvar”, en rapport som beskriver en liten kommuns framgångsrika arbete mot HRV. I den 

rapporten finns det fallbeskrivningar och under dessa ett antal listade stödinsatser (a.a.).  

 

Det finns några saker att tänka på inför och under genomförandet av en intervju. Man bör 

som forskare vara medveten om den maktposition man besitter och sträva efter att jämna 

ut denna maktobalans (Svensson & Ahrne, 2015). Vi började vårt möte med två av våra 

informanter med att bjuda på fika och samtala om vardagliga saker, som ett sätt att försöka 

jämna ut eventuella maktobalanser (Källström Cater, 2015). Vi utformade våra frågor så 

att vi hade möjlighet att formulera om frågorna till mer lättförståeliga ord på grund av 

vissa språksvårigheter (a.a.). Det fanns inget behov av tolk under samtalen men en del 

ord behövde en förklaring. Vi förklarade bland annat att ordet stöd kunde vara att man får 

hjälp med något och gav exemplet att de fått stöd av socialtjänsten att lämna sina 

familjer.   



 

19 
 

5.2 Urval av informanter 

I vår strävan att få tillräcklig variation och mättnad på empirin till vår studie, så hade vi 

intentionen från början av studien att intervjua sex ungdomar. De urvalskriterier som 

användes var: 

1. Ungdomarna skulle vara 13–26 år vid uppbrottstillfället. 

2. De skulle ha varit utsatta för HRV. 

3. De skulle ha haft ett uppbrott från sina föräldrar. 

4. Det skulle ha passerat maximalt 5 år efter uppbrottet och informanterna skulle inte 

vara i någon akut krisfas vid intervjutillfället.    

   

Då alla informanterna var familjehemsplacerade så hade vi först kontakt med 

familjehemsföräldrarna1. Vi förklarade vad studien hade för syfte och gav några exempel 

på frågor vi tänkte ställa. Vi förklarade att vår intention var att ställa frågor om vilket stöd 

de haft under och efter uppbrottet och endast ytligt beröra vilka begränsningar de upplevt 

i sin vardag. Inga djupgående frågor som syftade till att beskriva någon sorts 

våldshandling fanns med i frågeformuläret. Då frågor av den karaktären kan trigga 

traumatiska minnen fick familjehemsföräldrarna och informanten tillsammans bedöma 

om de var emotionellt starka nog för att kunna hantera eventuella känslor som framkom 

under eller efter intervjun (Tjora, 2012). Samtycke om att spela in samtalet för att kunna 

transkribera detta efteråt efterfrågades och gavs vid två av intervjuerna. Det påtalades 

även för både familjehemsföräldrarna och informanterna att de när som helst under 

intervjun kunde välja att avbryta, utan att bli ifrågasatta för detta. Vi meddelade att alla 

anteckningar och persondata skulle förvaras på ett säkert sätt så att detta inte skulle hamna 

i orätta händer och att allt skulle raderas när uppsatsen var godkänd av examinatorn.  

  

Våra informanter hittades via Snöbollsurval, vilket betyder att man vid en intervju frågar 

om det finns kännedom om någon mer person med samma erfarenheter som kan tänkas 

gå med på en intervju och då be om kontaktinformation till den personen (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2015). Våra två första informanter fick vi kontakt med genom en 

bekant som vi av konfidentialitetsskäl valt att inte närmare beskriva. När vi samtalade 

med hen någon vecka efter de två första intervjuerna, så erbjöd hen sig att söka vidare 

 
1 Dessa personer har vi genomgående benämnt familjehemsföräldrar, trots att informanterna kallade dem 
vid namn under intervjuerna. 
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bland sina kontakter för att försöka hitta fler informanter till vår studie. Detta ledde oss 

till ytterligare två informanter. Som forskare strävar man efter att nå en mättnad med 

intervjuerna vilket man kan säga att man får när svaren upprepar sig och det inte 

tillkommer några nya svarsalternativ (a.a.). Vi hade önskat tillgång till fler informanter 

för att kunna påvisa en högre mättnad, men det var ett svårt och känsligt ämne att ta upp 

i intervjuer. Man kan ändå med viss försiktighet säga att det inte framkom några nya 

alternativ på stödinsatser efter de två första intervjuerna. Vi bedömde, trots att materialet 

är mindre än önskat, ändå att intervjuerna med våra informanter skulle kunna bidra med 

tillräckligt komplext och varierat stoff för att kunna uppnå studiens syfte.  

  

5.3 Tillvägagångssätt/genomförande 

I början av denna process så kontaktade vi personer som jobbar som samordnare med 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Gävleborg för att 

diskutera frågeställningen som vi då hade tänkt oss till uppsatsen. De erbjöd sig att hjälpa 

oss med att kontakta informanter, då det av både sekretess och etiska skäl skulle vara 

svårt för oss att hitta dessa personer på egen hand. Vårt Brev till informanterna (bilaga 1) 

mejlades ut till deras kontakter på skyddade boenden och andra instanser som arbetar med 

dessa ungdomar. Under tiden författades vårt frågeformulär (bilaga 2) som användes 

under våra semistrukturerade intervjuer, för att säkerställa att samma frågor ställdes till 

alla informanter. Länsstyrelsen hörde av sig till de skyddade boenden och andra 

föreningar (som arbetar mot HRV) som de har kontakt med, för att efterforska 

informanter till vår studie. Då vi inte har information om hur många boenden eller 

ungdomar som blivit tillfrågade av Länsstyrelsen kan vi inte redogöra för hur många som 

tackat nej. Den information som Länsstyrelsen gav var att ingen av ungdomarna var 

villiga att låta sig intervjuas. Några hade angett att de var rädda för att röja sina 

vistelseorter och identiteter och några andra avböjde med anledning av att de kände sig 

för traumatiserade för att klara av en intervju.  

 

Vi engagerade alla våra egna kontakter, sökte via sociala medier, kontaktade chefer på 

tre olika kommuners socialtjänster och samtalade med poliser som fanns i vårt kontaktnät. 

Vi hade mejlkontakt med ansvariga företrädare på ett flertal föreningar, som arbetar med 

personer med HRV problematik. Dessa föreningar var bland annat Tjejers rätt i samhället 

(TRIS), Varken Hora eller kuvad (VHEK), Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) och 
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Khatoon men kontakterna där angav att de inte fann någon ungdom som ville eller 

emotionellt klarade av att bli intervjuade. Då vi inte själva kunde fråga dessa ungdomar 

om att medverka i vår studie, då detta skedde genom ”ombud” så kan vi inte heller ange 

hur många som tillfrågats. Att ingen tackade ja visar på komplexiteten hos denna 

målgrupp och vikten av att etablera tillit och ett förtroende hos informanterna vilket är 

svårt att uppnå utan en personlig kontakt som går i god för en. Som tidigare beskrivits var 

det vår bekant som hittade de två första informanterna, som fyllde urvalskriterierna. De 

var väldigt positiva till att intervjuas och de ville berätta sina historier för oss. 

 

Vid intervjutillfället så informerade vi om att de när som helst kunde avbryta den 

pågående intervjun. Vi frågade om samtycke till inspelning, vilket de gav oss. En av 

informanterna hade en familjehemsförälder med sig under intervjun. Den andra 

informanten var ensam med intervjuaren men hade tillgång till sin familjehemsförälder i 

rummet bredvid. Vi förde anteckningar under tiden vi intervjuade. Transkriberingarna 

påbörjades dagen efter intervjuerna. Det var under genomläsningen av texterna som 

kodningsenheter växte fram och ett mönster framträdde för oss. 

 

Då vi fortfarande bara hade två informanter hjälpte vår bekant till att via sitt nätverk med 

familjehem få tag på ytterligare två informanter. Dessa två intervjuer skedde via telefon 

och de spelades inte in. En personlig intervju är naturligtvis att föredra framför en 

telefonintervju. På grund av informanternas oro att röja deras identiteter, använde vi oss 

av vår bekant som bokade in tiden för intervjun och informanten fick sedan ringa upp oss 

från skyddat telefonnummer. Under dessa intervjuer förde vi noggranna anteckningar. En 

av informanterna hade också en familjehemsförälder närvarande under intervjun och alla 

fyra informanter hade möjlighet att samtala med sina respektive familjehemsföräldrar 

direkt efter intervjun. Alla hade möjligheten att kontakta oss i efterhand i fall någon fråga 

skulle ha kommit upp. 

 

5.3.1. Presentation av informanterna samt deras upplevelser av 
begränsningar i vardagen 

Våra fyra informanter, som alla är flickor, har själva varit utsatta för HRV under olika 

lång tid och de har alla haft ett uppbrott från den biologiska familjen. Det var olika 

händelser som gav upphov till att de behövde stöd. Från det att socialtjänsten blev 

inkopplad hade det gått max ett år tills att de genom ett LVU beslut placerats i familjehem 
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(tre informanter) eller tillfälligt hos en kvinnojour (en informant). När vi skriver ”tiden 

efter” så menar vi tiden från själva uppbrottet fram till dagen för intervjun, vi hade en 

maximal tid på 5 år efter uppbrottet och hos våra informanter skiljde det sig från 2 

månader till 2 år från uppbrottet till intervjun. Alla fyra bodde i familjehem vid tiden för 

intervjun och det var familjehemsföräldrarna tillsammans med informanterna som 

beslutade om de hade styrka nog att genomföra intervjuerna. Alla fyra hade vi tiden för 

intervjun skyddad identitet.  

 

Informant 1 – 15 år, född i Asien. Bott i Sverige 5 år. Hon beskrev att det var en av 

bröderna som utsatte henne för begränsningar. Detta skedde bland annat genom att 

brodern ville ha full kontroll över vad hon pratat om och gjort med sina vänner. Detta 

gjorde att de ofta bråkade, han utövade hot om våld och hade även sönder saker i hemmet. 

Efter en incident i hemmet där polis tillkallats fick hon kontakt med socialtjänsten. Hon 

utsattes även för påtryckningar av en förälder att inte berätta om broderns hot och 

kontrollkrav. Efter ett flertal samtal med socialtjänsten så vågade hon berätta om de 

begränsningar hon utsatts för. Hon uttryckte själv en önskan om att få lämna den 

biologiska familjen vilket skedde efter ett LVU beslut. Hon bor i ett familjehem där hon 

trivs bra och där hon upplever att hon får det stöd och den trygghet hon behöver.      

 

Informant 2 – 17 år, född i Sverige och har föräldrar från två länder i Mellanöstern. 

Pappan hade full kontroll över vilka hon träffade och pratade med. Han krävde att få 

tillgång till hennes telefon och sociala medier. Pappan bestämde hur hon skulle klä sig 

och vilka vänner hon fick umgås med. När skolan var slut så skulle hon gå direkt hem. 

Hennes föräldrar hade berättat att hon skulle giftas bort under gymnasietiden och hon 

hade inte tillåtelse att välja en partner själv. Hon fick kontakt med socialtjänsten via 

syskonen. De var äldre och hade anmält att det var mycket begränsningar hemma och att 

det planerades giftermål. Efter en tids samtal med socialsekreteraren så beslutades det att 

det skulle ansökas om ett LVU och hon fick möjlighet att lämna sin biologiska familj. 

Hon bor vid tiden för intervjun i ett familjehem där hon trivs och känner att hon får det 

stöd och uppmuntran hon behöver för att orka bygga upp sitt liv igen. Hon har bott i 

flertalet familjehem innan detta och uppgav att där fick hon inte den trygghet hon 

behövde. Hon upplevde att socialtjänsten var mycket frånvarande under denna period och 

de lyssnade inte på hennes vädjan om att få byta familjehem. Hon har haft samtalsstöd 

under de ca två år hon bott i familjehem.   
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Informant 3 – 18 år, född i Afrika och har bott i Sverige 8 år. Hon berättade att hennes 

föräldrar och farbröder bestämde allt som rörde henne. Det handlade exempelvis om vilka 

kläder hon skulle ha på sig och tvång om att bära slöja. Hon fick inte välja vilka vänner 

hon ville umgås med och framförallt inte ha killkompisar. Att ha en pojkvän var uteslutet. 

När hon blev kär och föräldrarna fick vetskap om detta så ökade hoten och våldet. 

Flertalet dödshot ska ha getts och kontrollen över henne ökade. Pappan ska ha köpt en 

flygbiljett åt henne till hemlandet då han nu ansåg att det var hög tid för henne att gifta 

sig. Hon hade under lång tid haft god kontakt med skolkuratorn och upplevde sig kunna 

berätta ”allt” för denna person. Då hon var över 18 år vid tiden för uppbrottet så kunde 

hon tillsammans med socialtjänsten planera uppbrottet. Hon bor vid tiden för intervjun i 

ett familjehem där hon upplever sig ha mycket bra stöd och hon hade med deras hjälp fått 

kontakt med ungdomsmottagningen där hon fått adekvat hjälp.    

 

Informant 4 – 18 år, född i Sverige och har föräldrar från Mellanöstern. Hon hade ingen 

möjlighet att själv välja kläder och hon var tvingad att använda slöja. Hon kunde inte 

välja vilka vänner hon ville umgås med och framförallt så var inga vänner av manligt kön 

tillåtna. Hennes bror var tillsagd att det var hans uppgift att kontrollera vad hon gjorde 

och med vem. Det var brodern som först kontaktade socialtjänsten för att han behövde 

stöd med sin skolgång. Vid samtalen med socialtjänsten berättade han för dem om vilka 

begränsningar alla syskonen varit utsatta för. Syskonen hade inte samtalat om vad de varit 

utsatta för, så de hade inte haft stöd av varandra. Samtalsstöd eller annan hjälp från skolan 

hade varit uteslutet då pappan hade goda kontakter med skolan och det var inget han 

skulle ha godkänt. Hon flyttade till ett familjehem där hon utsattes för ytterligare 

begränsningar. Socialtjänsten var svåra att få kontakt med och ville inte förstå henne när 

hon berättade vad som skedde i familjehemmet. Nu bor hon i ett familjehem där hon trivs 

och där hon får mycket stöd i att klara vardagen. Hon har svåra problem med att vara 

ensam och lider av ångestproblematik. Hon har sedan nästan två år stödsamtal med 

psykolog en gång i veckan.  

 

5.4 Dataanalys  

Den data som våra fyra intervjuer gav besvarade frågeställningarna och gav oss kunskap 

om hur de upplevt sin situation. När man gör en kvalitativ studie så är det inte mängden 

insamlad data som styr hur bra den blir, utan det är viktigare att det som samlats in har 
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hög kvalitet och att innebörden av den har betydelse. En intervju kan vara helt 

motsägelsefull mot vad tidigare forskning ansett som vedertaget och då kan den enda 

intervjun vara av stor vikt (Rennstam & Wästerfors, 2015). På ett neutralt och 

systematiskt sätt sorterades vår data med stöd av innehållsanalys. Vi använde oss av 

kodningsenheter för att kategorisera materialet och redovisa våra resultat (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Därefter användes systemteori och intersektionalitet för att diskutera 

resultaten.   

  

5.4.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod där man bryter ner och kategoriserar delar av data/text för att 

kunna besvara frågeställningar i sin forskning (Boréus & Kohl, 2018). Det finns olika 

typer av innehållsanalys och vi valde att göra en manifest innehållsanalys. Detta betyder 

att man beskriver de komponenter som är synliga och i vår studie så är komponenterna 

det upplevda stödet (Olsson & Sörensen, 2011). Innehållsanalysen användes för att tolka 

innebörden av transkriberingarna och anteckningar från intervjuerna, vilket gav oss en 

förståelse för vilket stöd de erhållit och hur de upplevt stödet. Analysen delades i två delar 

utifrån frågeställningarna om stöd innan och efter uppbrott från den biologiska familjen. 

Man använder sig av kodning för att hitta mönster i exempelvis en text som annars kan 

vara svår att överblicka (Boréus & Kohl, 2018). De kodningsenheter vi eftersökte var ord 

förknippade med stöd, till exempel socialtjänst eller skolkurator. Det kan också 

exempelvis vara olika teman eller metaforer man söker efter i texten (a.a.). Vi 

identifierade dessa ord från vårt material baserat på vad informanterna uppgav som stöd. 

Det var till exempel väldigt lätt att se att socialtjänsten var ett stöd innan uppbrottet, då 

det framträdde hos var och en. Vi läste igenom texterna flera gånger för att inte missa 

något, men det framstod tydligt vad de upplevde som stöd. Kodningsenheterna som 

framträdde var psykolog, skolkurator, lärare, familjehemsföräldrar, vänner och 

socialtjänst. 
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6. Uppsatsens trovärdighet och etiska krav 

I detta kapitel tar vi upp vad man bör tänka på för att öka trovärdigheten på en studie. De 

etiska krav som ställs på författarna förklaras. 

  

6.1 Trovärdighet 

För att vid en kvalitativ studie höja kvaliteten och trovärdigheten på det som redovisas så 

bör man förhålla sig till några punkter (Larsson, 2005). Två av dessa är transparens och 

återkoppling till fältet. Detta anses vara av stor betydelse för att öka trovärdigheten 

(Svensson & Ahrne, 2015). Trovärdigheten på studien ökar om man är transparent med 

vad man vill belysa och hur man gjort men det är även viktigt att kunna diskutera och 

kritisera den. Att vara noga med att förklara sina val och vilka metoder man använt ger 

en ökad transparens och detta ökar även trovärdigheten. (a.a.). För att öka trovärdigheten 

på vår studie så strävade vi efter att vara transparenta med hur vi genomförde studien, 

men vi beaktade även våra informanters behov av sekretess och säkerhet (a.a.). Att 

återkoppla till fältet innebär att man låter sina informanter läsa studien och ge sina 

synpunkter. Man behöver inte vara överens om resultatet, men man vill att informanterna 

ska kunna känna igen sig i det som framkommit och kunna relatera till det (a.a.). Vi hade 

möjlighet att återkoppla till två av våra informanter och fick då bekräftat att vi uppfattat 

dem korrekt. Alla fyra informanter fick via familjehemsföräldrarna information om var 

de ska kunna läsa uppsatsen i sin helhet när den är publicerad, vilket de såg framemot.  

                                          

6.2 Reliabilitet 

Att kunna lita på resultaten i studien är viktigt. I vår studie försökte vi stärka reliabiliteten 

genom att båda författarna utförde intervjuer. Under intervjuerna hade vi frågeformuläret 

med tydligt formulerade frågor att utgå från för att göra intervjun så reproducerbar som 

möjligt (Lilja, 2005). Genomläsning skedde flertalet gånger både enskilt och gemensamt 

och tillsammans arbetades kodningsenheterna fram.   
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6.3 Generaliserbarhet 

En svaghet med kvalitativ metod är att resultaten är svåra att överföra på en större 

population (Svensson & Ahrne, 2015). Två sätt att öka generaliseringsanspråken är om 

man kan överföra resultaten på andra människor som befinner sig inom samma eller 

liknande kontexter som det man själv studerat eller om man jämför sina resultat med 

andra studier som kommit fram till liknande resultat (a.a.). Då vår studie endast bygger 

på fyra enskilda ungdomars beskrivningar av vilket stöd de haft samt deras upplevelse av 

detta, så kan vi inte med säkerhet generalisera resultaten. Det som hade kunnat bidra till 

en ökad generaliserbarhet vore fler intervjuer.  

   

6.4 Etik 

Det finns ett antal etiska frågor att beakta för den metod vi valde att utgå från i denna 

studie. Informerat samtycke innebär att man som informant får information om syftet med 

studien och vad det finns för eventuella risker och fördelar med den. Man ska också få 

information om hur studien är upplagd och om att man har rätt att när som helst avsluta 

sin medverkan i studien (Kvale & Brinkman, 2014). När det gäller samtycke från barn 

som är minderåriga men har fyllt 15 år så räcker det, enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor, 2003:460, med deras eget samtycke förutsatt av de 

förstått forskningens syfte (Källström Carter, 2015). För att säkerställa att informanterna 

förstått studies syfte så fördes samtal med familjehemsföräldrarna först och vi fick deras 

medgivande och sedan diskuterade de med ungdomarna om vad det innebar att vara med 

i studien. Detta var av särskild vikt för oss då vi ville veta att barnen med säkerhet inte 

skulle ta skada av intervjun. Konfidentialitet handlar om att man har rätt att vara anonym 

i studien vilket gör att man ska anonymisera delar av en intervju som kan komma att 

avslöja en persons identitet (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

I presentationen av informanterna så valde vi att inte precisera deras föräldrars 

ursprungsland eller att närmare gå in på den miljö de levde i innan uppbrottet från 

familjen. Detta för att värna deras anonymitet. Vi säkerställde att data (anteckningar och 

inspelning) förvarades på ett sätt så att ingen obehörig kunde ta del av dem (Olsson & 

Sörensen, 2011). Man bör även beakta vilka konsekvenser en intervju kan ha för 

informanten. Det kan exempelvis vara personligt lidande vid frågor som gäller 

traumatiska händelser. Vi beaktande detta genom att alla ungdomar som intervjuades 
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hade tillgång till familjehemsföräldrarna efter intervjun. Familjehemmet fick i förväg veta 

vilka frågor vi tänkte ställa, detta för att ge dem en möjlighet att parera eventuella 

traumatiska minnen efter intervjuerna. Under två av intervjuerna satt även en 

familjehemsförälder med (Kvale & Brinkman, 2014). Man kan ställa dessa etiska 

problem mot den möjligheten att vårt arbete kan hjälpa ungdomar som utsätts för HRV i 

framtiden och detta handlar om principen att göra gott (Olsson & Sörensen 2011).  

  

  



 

28 
 

7. Resultat och analys  

I detta kapitel redovisas resultatet från vår studie som presenteras uppdelat efter 

frågeställningarna och de kodningsenheter som växte fram under analysen av materialet.  

 

7.1 Vilket stöd har ungdomarna fått innan och vid tiden för 
uppbrottet från familjen? 

Under genomläsningen av svaren på denna frågeställning framträdde fyra olika 

kodningsenheter som gäller stöd, dessa var vänner, skolkurator, lärare och socialtjänst. 

Det finns ingen rangordning dem emellan. I presentationen av kodningsenheterna uppges 

även hur många av informanterna som haft detta som stöd. 

  

7.1.1 Vänner   

En informant uppgav vänner som ett stöd. Tre informanter sa att vänner inte hade varit 

ett stöd innan uppbrottet. Informant 3 uppgav att hennes vänner gav henne stöd och 

uppmuntran, endast en av vännerna var uppvuxen i samma kontext som henne. De 

uppmuntrade henne till att lämna familjen, samtidigt som de påtalade att de skulle komma 

att sakna henne. Informant 1 uppgav inte vännen som ett stöd, då hon inte vågade berätta 

mer än ungefär hälften av det hon utsattes för till sin vän. Detta förklarade hon att det 

berodde på att deras familjer var bekanta med varandra och hon kunde inte känna sig helt 

säker på att informationen skulle stanna kvar hos vännen. Informant 2 och 4 uppgav att 

de inte på något vis skulle ha vågat berätta för några vänner om vad de blev utsatta för, 

av rädsla för att det som sagts skulle komma fram till föräldrarna. 

  

7.1.2 Skolkurator   

Två av informanterna hade haft skolkuratorn som stöd. Informant 1 uppgav att det endast 

varit ett enskilt besök och inget som fortgick någon längre tid. Informant 3 beskriver 

skolkuratorn som den viktigaste personen i hennes liv innan uppbrottet. Det var till henne 

hon helt vågade öppna sig och berätta om vad hon blivit utsatt för. Det fanns ingenting 

som hon inte kunde berätta om och hon hade också möjlighet till en tät kontakt med 

skolkuratorn.  
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”Skolkuratorn kunde jag prata med. Hon och jag vi var nära varandra. Jag 

kunde berätta allt för henne. Jag var där varje dag”. Informant 3 

 

Informant 2 och 4 uppgav att de inte på något vis hade kunnat ha kontakt med en 

skolkurator då de befarade att deras fäder skulle få vetskap om det direkt.  

  

7.1.3 Lärare   

En informant uppgav lärare som ett stöd. Informant 2 berättade att hon hade haft kontakt 

med en lärare på skolan och att hon hade kunnat prata med henne. Hon vågade dock inte 

berätta för henne om vilka begränsningar hon blev utsatt för av föräldrarna. Informant 1, 

3 och 4 uppgav att de inte haft stöd av någon lärare. 

  

7.1.4 Socialtjänst  

Alla fyra informanter uppgav att de fått stöd av socialtjänsten, vilket inte är oväntat 

eftersom det krävs kontakt med dem om man ska kunna lämna sin familj och bli placerad 

i familjehem. Alla fyra upplevde att stödet var bra och att de kände sig lyssnade på av de 

socialsekreterare som de hade kontakt med. Informant 2 och 4 hade samtalsträffar i 

skolan, där de kunde samtala utan föräldrarnas kännedom. En informant förklarade hur 

hon orkade med processen som ett uppbrott innebär, med orden: 

  

”Det var [önskan om] att det [livet] skulle bli bättre. Jag orkade faktiskt inte 

[med att utsättas för hot och våld längre] och jag hoppades på [ett]bättre 

[liv]”. Informant 1 

  

Informant 3 kom i kontakt med socialtjänsten efter en orosanmälan från skolan. Hon 

upplevde att hon fick bra stöd och kunde berätta nästan allt för dem. När hon fick vetskap 

om att pappan bestämt sig för att gifta bort henne och till och med köpt flygbiljetter åt 

henne, så kontaktade hon socialtjänsten som då genast placerade henne på en kvinnojour 

i några dagar, innan annat boende hade ordnats. Den vistelsen upplevde hon som väldigt 

påfrestande och påpekade att hon hade behövt någon att samtala med då. Hon upplevde 

att socialtjänsten bara lämnade henne vind för våg på kvinnojouren.     
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7.2 Vilket stöd har ungdomarna fått efter att de brutit upp från 
familjen? 

Under genomläsningen av svaren på denna frågeställning framträdde fem olika 

kodningsenheter angående stöd, dessa var psykolog, socialtjänst, familjehem, vänner och 

lärare. Det finns ingen rangordning dem emellan. I presentationen av kodningsenheterna 

uppges även hur många av informanterna som haft detta som stöd. 

 

7.2.1 Psykolog   

Tre informanter uppgav att de haft stöd av psykolog efter uppbrottet. Informant 2 och 4 

som varit placerade i ca 2 år uppgav båda att de hade ett stort behov av samtal med 

psykolog. De första kontakterna de hade med psykolog var begränsade till 10 träffar men 

deras behov var mer omfattande än så. Sedan de kommit till de familjehem de bor i nu, 

har de haft regelbundna möten med psykolog 2–4 gånger varje månad, på grund av de 

mycket svåra trauman de upplevt. Vid tiden för intervjun skulle Informant 2 göra ett 

uppehåll med samtalen hos psykologen. Informant 4 lider fortsatt av svår Posttraumatisk 

stressyndrom, PTSD och en del självskadebeteende. Ensamhet skrämmer henne och hon 

har vissa funktionshinder som innebär att hon har ett större behov av stöd och samvaro 

med vuxna. Via BUP utreds hon för en misstänkt intellektuell funktionsnedsättning. Hon 

upplever ett fortsatt stort behov av samtalsstöd, och hennes mål är att klara av att göra 

saker på egen hand och att vara ensam en längre stund, något hon inte klarade av vid 

intervjutillfället. Informant 3 uppger att hon efter uppbrottet har fått träffa psykolog och 

att man utreder PTSD. Hon uppger att hennes behov av samtalsstöd är stort. Informant 1 

menade att hon inte hade behov av psykologsamtal. 

  

7.2.2 Socialtjänst 

Efter uppbrotten från sina familjer uppgav alla fyra informanter att de hade mindre 

kontakt med socialtjänsten än vad de önskade. Informant 1 nämner att socialtjänsten 

hittills inte varit ett stöd efter uppbrottet, och förklarar detta med att hon hade önskat 

tätare kontakt med dem. Informant 2 och 4 som båda flyttat runt i olika familjehem 

uppgav att de kände sig övergivna efter uppbrottet och när de försökte påtala brister i 

familjehemmen så trodde de inte på dem. Informant 4 upplevde sådana påtagliga brister 

i familjehemmet att hon valde att ringa sina föräldrar och meddelade vart hon fanns. Detta 

för hon kände att det vore bättre att bo hemma med de begränsningar hon var van vid, än 
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i ett nytt hem med nya begränsningar. Informant 2 blev flyttad först när det kom till 

socialtjänstens kännedom att ett biologiskt barn i familjehemmet blivit polisanmält för 

sexualbrott. Efter flera dåliga familjehem som inte sett till hennes bästa, så svarade hon 

på om hon saknade någon form av stöd:  

  

”SOC hörde nästan aldrig av sig, bara lämnade oss där [i familjehemmen]. 

Om SOC hade frågat mig och riktigt lyssnat på vad jag sa om familjehemmen 

jag hamnade i, då hade det varit bra. De [familjehemmet] var bara där för 

[att tjäna] pengarna”. Informant 2 

  

Informant 2 väntar sedan mer än ett år tillbaka på att få en kontaktperson via LSS, men 

de har ännu inte utsett någon. Informant 3 upplevde att stödet från socialtjänsten helt 

försvann efter uppbrottet från familjen. Hon hade vid intervjutillfället varit i familjehem 

cirka två månader och menade att kontakten med socialtjänsten fortsatt var för sporadisk. 

Det var först efter uppbrottet när hon kände sig trygg som hon på riktigt vågade berätta 

för socialtjänsten vad hon varit med om. Sammanfattningsvis kan man säga att 

informanternas upplevelse var att socialtjänsten varit ett bra stöd till dem innan uppbrottet 

från deras biologiska familjer, men efter uppbrott så har informanterna känt sig 

bortglömda. 

  

7.2.3 Familjehem  

Alla fyra informanter uppgav att de nu bor i bra familjehem där de får det stöd de behöver. 

Informant 1 berättar att efter uppbrottet från sin familj har hon haft stöd av 

familjehemsföräldrarna och då särskilt mamman som har varit och fortfarande är hennes 

största stöd. Familjehemsmamman hjälper också till när hon har frågor till 

socialsekreteraren. Hon uppger att det inte finns något stöd hon saknat, men berättar att 

saknaden efter familjen är stor och på frågan hur hon hanterar dessa känslor svarar hon: 

  

”Alltså jag tänkte bara att om jag orkar med det här [att vara utan familjen] 

så blir det bättre sen. Jag får det bättre här [i familjehemmet] än vad jag 

hade hemma. Det var det enda hoppet jag hade”. Informant 1 

  

Informant 3 menar att familjehemsföräldrarnas stöd har betytt väldigt mycket för henne 

då de har hjälpt henne att få kontakt med ungdomsmottagningen och andra instanser som 
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hon behövt komma i kontakt med. Hon får det stöd hon behöver av familjehemmet, för 

att börja resan mot ett självständigt liv utan den biologiska familjen. Informant 2 och 4 

påtalade att inte alla familjehem är lämpliga att ta emot ungdomar. Hos vissa familjehem 

saknades väsentligt stöd från familjehemsföräldrarna. I ett av hemmen fanns det vuxna 

med riskbruk av alkohol, trots att detta påtalades till socialtjänsten så förflyttades inte 

informant 2. Sedan mer än ett år bor informant 2 och 4 i familjehem där båda uppger att 

deras respektive familjehemsföräldrar stöttar dem mycket. 

 

7.2.4 Vänner  

Alla fyra informanter uppger att de har skaffat sig nya vänner där de bor nu, men bara 

informant 1 uppger att vännerna var ett stöd. Hon hade vågat berätta för vännen att hon 

har skyddad identitet och vad hon hade varit utsatt för. Detta vågar hon på grund av att 

den vännen befann sig i en liknande situation. Rädslan att berätta för nya vänner är stor, 

man vet inte hur de kan reagera på det man varit utsatt för. 

  

7.2.5 Lärare 

Informant 2 beskriver att en av lärarna i skolan är viktig för henne. Hon får stöd och hjälp 

att klara av skolan. Läraren vet också om att hon är placerad i familjehem med 

skyddsbehov. De andra tre informanterna uppger inte att de har stöd av lärarna i skolan.   

 

  



 

33 
 

8. Diskussion 

I detta avsnitt börjar vi med att kort sammanfatta resultatet följt av metoddiskussion. 

Sedan diskuteras studiens resultat i förhållande till systemteori och intersektionalitet. 

Därefter diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Diskussionsdelen 

avslutas sedan med förslag på vidare forskning.   

 

8.1 Studiens viktigaste resultat i korthet  

Syftet med studien var att undersöka vilket stöd informanterna upplevde före och efter 

uppbrottet från den biologiska familjen. Alla informanter lyfte vikten av att ha god och 

tät kontakt med socialtjänsten. Före uppbrottet så ansåg de att stödet hade varit bra och 

tillräckligt frekvent men efter uppbrottet så kände de sig bortglömda. De som inte hade 

stöd av familjehemmen upplevde det extra påfrestande att ha lämnat sin familj. Generellt 

kan vi påstå att informanterna ansåg att socialtjänsten brustit i kontakten med dem efter 

att placeringarna genomförts. Familjehemmen har en stor roll i informanternas välmående 

och deras fortsatta utveckling. Det var där de fick känna trygghet och fick hjälp med 

ytterligare stödinsatser. Psykologkontakt var viktig för tre av informanterna och för 

bearbetningen av deras PTSD. De hade stora behov av tät och kontinuerlig samtalskontakt 

och viss förbättring i deras välmående hade skett. Skolkuratorn hade varit viktig för en 

informant innan uppbrottet, det var där hon kunde berätta vad hon utsatts för och på så 

sätt få den hjälp hon behövde. Informanterna behövde återkommande träffar med 

socialtjänsten innan de vågade berätta för dem om deras familjesituationer. För ett ”lyckat 

koncept” krävs det engagerad och kunnig personal vid skolor, socialtjänsten, psykologer 

samt bra familjehem som tar emot dessa ungdomar. Ingen av informanterna uppgav att 

någon ur deras biologiska familj skulle ha varit ett stöd före uppbrottet, vilket kan vara 

naturligt i deras situation, då det ofta är hela familjen som är involverad i att upprätthålla 

familjens heder.   

  

Sammanfattningsvis hade tre av informanterna snarlika behov med återkommande 

samtalsstöd och en önskan om tätare kontakt med socialtjänsten. Informant 1 uppgav 

inget behov av samtalsstöd utöver familjehemsföräldrarna, men önskade tätare kontakt 

med socialtjänsten. Informanterna hade olika behov av stöd och vi menar att man inte kan 

applicera samma form av stöd till alla utan att det viktiga är att se till allas individuella 

behov för att utforma det stöd som passar bäst. 
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8.2 Metoddiskussion 

Vi valde att basera studien på semistrukturerade intervjuer då det tillåter att man har 

följdfrågor och kan vara mer följsam för vad som framkommer under intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Under intervjuerna så strävade vi efter att hålla oss neutrala 

och inte lägga till värdeladdade ord i frågorna angående deras upplevelser av stöd. En 

fördel med vår valda metod var att när informanterna inte förstod vissa ord, kunde vi ge 

förtydliganden. Vi förklarade att stöd var olika typer av hjälp, till exempel hjälp med 

praktiska saker eller att ha någon att samtala med, som en vän, skolkurator eller psykolog. 

Informanterna hade inte behov av tolk utan bara en förklaring.  Målgruppen var svår att 

få tag på då det behövdes mellanhänder för att få kontakt med informanterna. Många som 

kontaktades kände sig inte stabila i sitt välmående och var därför inte lämpade att delta i 

en intervju. Efter omfattande försök att rekrytera informanter hittades ändå fyra stycken. 

Materialet vi fick gav oss information som besvarade våra frågeställningar (a.a.). Två av 

intervjuerna skedde på plats och det är givetvis att föredra då intervjuer via telefon kan 

bli mer formella.  Två av intervjuerna skedde via telefon då det var ett krav från 

informanterna för att de skulle kunna säkerställa sin säkerhet. 

 

8.3 Diskussion av resultat i förhållande till teori 

Resultaten diskuteras utifrån valda teorier och delas upp utifrån frågeställningarna. Vi 

använder systemteori för att förstå komplexiteten kring familjesystemen i hederskontext 

och för att tydliggöra olikheterna i behoven av stödåtgärder för ungdomar utsatta för 

HRV. Intersektionalitet används för att belysa vilka maktstrukturer dessa ungdomar är 

utsatta för samt öka förståelsen för komplexiteten i att leva i hederskontext och att man 

bör utforma stödåtgärder för att minska ungdomarnas utsatthet ytterligare.    

 

8.3.1 Systemteori. Vilket stöd har ungdomarna fått innan och vid tiden för 
uppbrottet från familjen?  

Ur ett systemteoretiskt tänkande så förstår vi det som att de personer som befinner sig 

inom samma system generellt sett kan ha det lättare att anförtro sig åt varandra (Payne, 

2008). Men inom detta system som befinner sig i en hederskontext är det tvärtom, då 

systemet är överordnad individen. Då är risken att vännerna hade tvingats berätta för sina 

föräldrar, så man vågar inte anförtro någon i sitt familjesystem. För informanten som hade 
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berättat för sina vänner tolkar vi det som att hon och vännerna blev ett eget system. Av 

dem fick hon styrka att gå emot familjesystemet. Informanten som hade mycket kontakt 

med skolkuratorn kanske såg denna som en del i ett eget system som var skyddad från 

hennes familjesystem på grund av tystnadsplikt. De två informanter som inte vågade 

anförtro sig till någon vän, hade inte heller vågat samtala med skolkuratorn, då de inte 

litade på att denna skulle hålla på sekretessen mot deras familjesystem.  

  

8.3.2 Systemteori. Vilket stöd har ungdomarna fått efter att de brutit upp 
från familjen?  

I det systemteoretiska perspektivet är det viktiga att förstå att olika system samverkar och 

socialtjänsten behöver arbeta för att familjehemmen och ungdomarna ska kunna skapa ett 

nytt system (Jfr Payne, 2008). Familjehemmen har en viktig roll i informantens 

välmående och återhämtning från de traumatiska upplevelser de haft. Informanterna 

beskriver alla att deras nuvarande familjehem, som de trivs i, är ett stort stöd för dem. 

Detta kan visa på vikten av att ingå i ett system då deras familjehem har möjlighet att 

ersätta deras biologiska familjesystem till viss del. Det sociala systemet som familjen och 

informanten nu ingår i påverkar varandra och skapar en form av beroendeskap gentemot 

varandra (a.a.). Detta blir tydligt när två av informanterna beskriver negativa upplevelser 

av familjehem som brustit i omsorgen om dem. Informanterna beskriver sina nuvarande 

familjehem som system där det är tillåtet att utbyta nya erfarenheter i.   

 

8.3.3 Intersektionalitet. Vilket stöd har ungdomarna fått innan och vid tiden 
för uppbrottet från familjen? 

Ungdomar som är utsatta för HRV är på många sätt i underordnad maktposition i 

samhället, det handlar bland annat om deras etnicitet, kön och ålder (Länsstyrelsen Skåne, 

2018). Maktstrukturer bärs upp av människor bland annat genom beteenden och det 

upprätthålls av hur samhället är uppbyggt. De är hierarkiskt ordnade och det gör att en 

del människor/instanser/myndigheter kommer att bedömas ha högre status av samhället i 

stort (Mattsson, 2015). Det finns tydliga skillnader i hur manligt och kvinnligt bedöms 

och om man avviker från normen så kan man straffas olika hårt, beroende på vilka normer 

man bryter mot. Det kan då ses som att det blir mer ”straffbart” att en ung flicka bryter 

med sin familj och den hederskontext som hon är uppväxt i, än om en vuxen man väljer 

att lämna densamma (a.a.). Informanterna i denna studie uppgav att de fått stöd av 

socialtjänsten innan de lämnade sina familjer genom att de fick hjälp att komma till 
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skyddade familjehem. För att synliggöra olikheter i vilket stöd ungdomar behöver, så är 

det viktigt att synliggöra att det finns en skillnad på hur en flicka av svensk nationalitet 

och en flicka av icke-europeisk nationalitet ges status i samhället (a.a.). För att bäst stödja 

dessa ungdomar så behöver man se till alla intersektioner där de är underordnade, dessa 

är bland annat att de är kvinnor, har mörk hudfärg samt ingen egen försörjning. Detta gör 

att man behöver se till hela situationen för att få till ett holistiskt stöd. En ungdom som 

lever i en hederskontext och blir utsatt för våld får själv bära skulden och skammen till 

att detta hänt, medans det är vanligare i en svensk kontext att skammen och skulden läggs 

på förövaren.        

  

8.3.4 Intersektionalitet. Vilket stöd har ungdomarna fått efter att de brutit 
upp från familjen? 

Informanten som inte upplevde sig behöva samtalsstöd med psykolog kan antas få det 

stödet hon behöver tillgodosett från annat håll. En person som levt med hot och våld en 

längre tid kan behöva hjälp att synliggöra strukturerna som ligger bakom hederskontexten 

för att åter kunna bygga upp sina liv och få hjälp med att bearbeta sina trauman 

(Länsstyrelsen Skåne, 2018). Socialtjänsten kan ses som en av de viktigaste byggstenarna 

i återuppbyggnaden av livet efter uppbrottet, Det är denna instans som sitter på den 

beslutande makten och den som kan vara med och styra vad och hur mycket dessa 

ungdomar får i stödinsatser. För att dessa ungdomar ska få möjlighet att få ett liv så som 

de själva vill leva det bör socialtjänsten arbeta inte ”bara” med att de varit utsatta för HRV 

utan man bör även betänka att de kan ha flera problemområden som också behöver 

tillgodoses samtidigt för att de ska få uppleva ett fullgott liv (a.a.). Man kan inte bara se 

på ett problem i taget utan man behöver samla ihop alla delar som kan behöva stödjas. 

Det räcker inte att bara få flytta från familjen. Man behöver även se om de har ytterligare 

behov som behöver tillgodoses och för att ge ett så adekvat stöd som möjligt behöver alla 

ungdomar olika mycket stöd (a.a.). De familjehem som beskrivs som bra av 

informanterna är hem där man upplever sig ha fått den omsorg och stöd som man behövt. 

De hemmen som har beskrivits som sämre är där man har upplevts sig varit utlämnad till 

människor som inte riktigt har haft viljan att stödja en. Det intersektionella perspektivet 

belyser att alla behöver olika mycket och olika sorters stöd. Informanterna har framförallt 

kön och hudfärg emot sig som gör dem underordnad i samhället. Den som haft ett 

uppbrott från familjen är oerhört utlämnad till familjehemmen och vad de kan bistå med 

i form av stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Att skaffa nya vänner när man 
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kommit till en ny ort kan vara svårt när man också är i den situationen att man måste 

undanhålla den del av ens identitet som kan kopplas till den biologiska familjen. 

Maktbalansen är ojämn redan från start och att då våga berätta för nya vänner vem man 

är och vad man varit utsatt för kan vara svårt.  

 

8.4 Resultatdiskussion i förhållande till tidigare forskning 

Våra resultat visar att tre informanter hade eller utreds för PTSD och det samstämmer till 

viss del i länsstyrelsen rapport ”Stress och trauma” där man tar upp att runt 70 % som 

levde på ett skyddat boende upplevde PTSD (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009 

ref i Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Att bo på ett skyddat boende en längre tid kan ge 

ytterligare ångestproblematik då man lever i en extremt kontrollerad miljö, man bör sträva 

efter att återgå till ett så normalt liv som möjligt (Wikström & Ghazinour, 2010). Pressen 

på ungdomarna som lämnat familjen är stor, de är nu tvungna att hantera känslorna av 

svek och skuld mot familjen samtidigt som de lever med ett hot mot sig. Under våra 

intervjuer framkom det att flera av informanterna inte klarade av att vara ensamma. En 

av informanterna upplevde dödsångest när hon gjorde saker på egen hand. Hennes mål 

var att kunna gå till affären själv. Det vi kunde se från våra intervjuer var att flera behövde 

mycket och omfattande stöd och behandling för att kunna komma in i samhället och leva 

ett liv fritt från förtryck, stress och ångest.  

 

Våra resultat om att ungdomarna som lämnat sina biologiska familjer på grund av HRV 

upplever stora behov av stödinsatser beskrivs även av socialstyrelsens rapport ”Ett liv 

utan våld” (Socialstyrelsen, 2019). Deras resultat visade även att alla som utsätts för HRV 

inte söker hjälp men detta kan inte jämföras med vår studie då vårt urval krävde att 

ungdomarna skulle ha haft ett uppbrott från sin familj. De listar några områden som de 

anser behöver förbättras och av dessa kan vi särskilt relatera till tre av dem. Tillgång till 

insatser och långsiktigt stöd samt stödsamtal och traumabehandling var sådant som tre 

av våra informanter upplevde brist på. Socialstyrelsens förbättringsförslag angående 

uppföljning av stöd och insatser kopplar vi till att alla fyra informanter i vår studie 

påpekade att socialtjänstens stöd och uppföljning efter uppbrottet varit bristfällig (a.a.). 
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I rapporten ”Våga göra skillnad” tas vikten av skydd, stöd och rehabilitering till ungdomar 

utsatta för HRV upp (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Insatserna bör anpassas efter 

varje individs personliga behov (a.a.). Tre av våra fyra informanter upplevde ett stort 

behov av samtal med psykolog och en hade inte behov av det alls. Vi menar att detta visar 

att man inte kan förutsätta att alla har det behovet men att det är viktigt att utreda detta.  

 

Söderhamns kommun genomförde ett projekt som syftade till att förbättra sitt arbete med 

HRV som resulterade i rapporten ”Våga stå kvar”. De lyfter fram att det var HRV-

strategen med sitt engagemang och kunnande som förändrade sättet som kommunen 

hanterade HRV-ärenden (Länsstyrelsen Östergötland, 2014a). Att en HRV-strateg fanns 

med hade stor betydelse och hon vann deras förtroende samt kunde ge individuellt 

anpassade insatser. Återigen så påtalas det hur viktigt kontinuitet är för att ungdomarna 

ska våga ge sitt förtroende och våga berätta vad de varit utsatta för (a.a.). Våra fyra 

informanter säger att de saknat en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, vilket har gjort 

att de inte känt att stödet har funnits efter uppbrottet. Detta behövs för att trygga personens 

väg tillbaka till ett liv utan våld och förtryck. Det krävs långtgående insatser både 

ekonomiskt och emotionellt för att orka leva utan sin familj. Det framgår även från både 

den tidigare forskningen och från vår studie att det är det individuella behovet som bör 

styra insatserna. Alla har olika behov av formen på stödinsatserna, men alla har samma 

grundläggande behov av trygghet. Vi såg även att både våra resultat och socialstyrelsens 

resultat liknar varandra i slutsatsen att behovet av samtalsstöd och traumabehandling är 

stort hos ungdomar utsatta för HRV (Socialstyrelsen, 2019).   

 

8.5 Framtida forskning 

Informanterna har varit nöjda med stödet de fått innan uppbrottet men det framkommer 

att de upplever brister i stödinsatserna de fått efter uppbrottet. Vi frågar oss om det kan 

vara en bra idé att socialsekreterare, som enligt våra informanter träffar dem för sällan 

efter uppbrottet, åläggs uppgiften att efterfråga deras upplevelse både vad gäller 

familjehemmen och olika stödinsatser som de erbjudits. Detta skulle kunna ge bättre 

riktad och kunskapsbaserad vägledning i vilka metoder som fungerar i arbetet med att 

rehabilitera dessa ungdomar. Då det även framkom att en del familjehem hade vissa 

brister så skulle vi gärna se vidare forskning på kvalitén på familjehem och kommer man 

att ändra kriterierna för att vara familjehem nu när barnkonventionen blir lag 2020.     
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Bilaga 1. Brev till informanterna och deras 

vårdnadshavare.  

Du tillfrågas härmed om du vill delta i vår studie, om vilket stöd som ungdomar 

beskriver som viktigast respektive saknats i uppbrottsprocessen från sin familj i 

samband med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi som gör denna studie heter Maria 

Dahrén och Maria Hennoks. Det är ett examensarbete på grundnivå och en del av 

utbildningen till Socionom vid Högskolan i Gävle. Vi kommer hålla intervjuer i början 

av april 2019. Vi uppskattar att det kommer ta ca 1–1,5 timme. Vi har fått hjälp av 

Länsstyrelsen Gävleborg att skicka ut detta till er av sekretesskäl och har därför inga 

möjligheter att själv kontakta er. Om du vill delta i studien så ombeds du eller den som 

är din kontakt att mejla eller ringa oss för att boka en tid för intervjun. Vi är öppna för 

att ses på en plats som passar dig eller göra en telefonintervju om det är bättre för dig.  

 

Vi önskar att få spela in samtalet för att inte missa några viktiga detaljer du säger. All 

information som du lämnar kommer att förvaras säkert så att ingen utomstående får tag i 

det och självklart avidentifieras i studien. Efteråt så kommer våra anteckningar förstöras 

och inspelningen att raderas.   

 

Frågeställningarna som vi kommer att utgå från i intervjun är: 

• Vilket stöd beskriver ungdomarna som viktigast respektive saknades innan, under och 

den första tiden efter uppbrottet från familjen?  

• Vilket stöd beskriver ungdomarna som viktiga respektive saknades efteråt, när de 

själva upplevde att livet hade lugnat sig? 

 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i form av muntlig presentation till 

andra studerande samt i form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är 

färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Du 

kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att söka på DiVA portalen, 

http://diva-portal.org och ange våra namn så kommer ni få fram uppsatsen där. 

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

närmare ange en motivering. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss,  

Maria Dahrén, Student. E-post: maria.socionomstudent@gmail.com 

Maria Hennoks, Student. E-post: maria.hennoks@hotmail.com  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Bakgrundsfaktorer. 

– Hur gammal är du?  

– I vilket land är du född och uppvuxen? Dina biologiska föräldrar?  

– Har du svenskt medborgarskap? 

 

Innan uppbrottet samt under själva uppbrottet. 

– Berätta om vilka begränsningar du upplevde från din familj? Hot om våld/våld, hot om 

bortgifte?  

– Upplevde du att det ”bara” var dina biologiska föräldrar eller var det fler i familjen 

som utsatte dig för förtryck?  

– Fanns det någon du kunde anförtro dig åt? Vänner, skolpersonal, socialtjänst, någon 

familjemedlem? 

– Hur skedde uppbrottet från din biologiska familj? 

– Upplevde du att du fick något stöd innan samt under uppbrottet? 

– Saknade du något stöd innan samt under uppbrottet? 

 

Första tiden efter uppbrottet. 

– Vart kom du först efter uppbrottet, skyddat boende/jourfamilj?  

– Upplevde du att du fick något stöd första tiden efter uppbrottet?  

– Saknade du något stöd första tiden efter uppbrottet? 

– Fanns det en polisanmälan riktad mot någon familjemedlem? 

 

Efter uppbrottet. 

– Upplever du att du får stöd nu efter uppbrottet, när livet har lugnat sig? 

– Saknar du något stöd nu efter uppbrottet, när livet har lugnat sig? 

– Hur stor roll har dina gamla vänner i att du orkade lämna din biologiska familj? Har ni 

någon kontakt nu? 

– Hur stor roll har dina nya vänner i att du orkar vara från din biologiska familj? 

– Har du någon kontakt idag med din biologiska familj?  

– Finns det någon du skulle vilja ha kontakt med men väljer bort på grund av rädsla? 

– Hur länge har du bott där du är i dag?  
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– Känns det som att du kan få det stödet du behöver för att orka bygga upp ditt liv på 

nytt, på det sätt du vill leva?  

– Hur är din kontakt med socialtjänsten och din handläggare där? 

– Har du stöd från din boendefamilj? 

– Går du till någon nu för samtalsstöd? 

– Får du hjälp och stöd från din nya skola? 

 

 


