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Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien är att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och 

resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi genomförde en kvalitativ 

undersökning som baserar sig på semistrukturerade intervjuer med fem socialarbetare från två 

olika kommuner i Sverige, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Insamlade data 

analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade på bristande kunskap och resurser 

inom området, vilket resulterade i bristande trygghet på arbetsplatsen. Resultatet visade även 

på kopplingen mellan makt och kunskap och att dessa är förbundna och beroende av varandra. 

På så sätt utgör bristande kunskap i sin tur maktlöshet. Kunskapen blir därmed en livlina för att 

socialarbetaren ska kunna utöva den makt som behövs för att kunna hjälpa offer för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vår studie visar att det behövs mer forskning som ger nya 

infallsvinklar kring ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 
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Abstract 

The purpose of the current study was to explore how social workers experience their 

knowledge and resources in their work with honor-related violence and oppression. We 

conducted a qualitative study based on semi-structured interviews with five social workers 

from two different municipalities in Sweden, who worked with honor-related violence and 

oppression. Collected data were analyzed using thematic analysis. The result showed a lack of 

knowledge and resources in the area, which resulted in a lack of security in the workplace. 

The result also showed the connection between power and knowledge and that these are 

interconnected and interdependent. Lack of knowledge in turn constitutes powerlessness. 

Knowledge thus becomes a lifeline for the social worker to be able to exercise the power 

needed to help victims of honor-related violence and oppression. Our study indicates that 

more research is needed that gives new perspectives on a work with honor-related violence 

and oppression. 
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1 Bakgrund / Inledning  

I den kurdiska delen i Irak vilar Pela Atroshi i en namnlös grav. Pela begravdes samma dag som 

hon mördades. Flickan blev bara nitton år gammal och är ett av de mest omskakande fallen om 

hedersmord som uppmärksammats i svensk historia (Yourstone, Eriksson & Westerberg, 2015). 

Pela bodde i Stockholmsförorten Farsta, där hon gick i gymnasiet. Under sommaren 1999 åkte 

hon tillsammans med sin familj till sin hemort i irakiska Kurdistan, där hon blev skjuten till 

döds. Anledningen till mordet på Pela var för hennes vilja till att vara som sina svenska kamrater 

och ansågs därför vanära familjens heder. När Pelas två farbröder återvände till Sverige greps 

de och avtjänar idag livstidsstraff i fängelset. Däremot är Pelas far kvar i Irak och är ostraffad 

trots sitt erkännande om deltagande i mordet på Pela (Yourstone, Eriksson & Westerberg, 

2015). 

Det finns flera fall som liknar Pelas, exempelvis mordet på Fadime Sahindal, 26 år. Fadime 

sköts av sin pappa efter att i flera års tid levt under dödshot. Anledningen var att hon hade en 

svensk pojkvän. Ett annat exempel är Abbas Rezai 20 år, som mördades i Högsby av familjen 

till den flicka som han hade en kärleksrelation med (Yourstone, Eriksson & Westerberg, 2015). 

Under 2015 var det uppskattningsvis ca 70 000 unga kvinnor och män i Sverige som upplevde 

att de riskerar tvångsgifte, vilket innebär att de lever i någon form av hedersförtryck. Det utgör 

ungefär 6,5 procent av flickor och unga kvinnor, uppskattningsvis nästan 4 procent av pojkar 

och unga män i åldrarna 16–25 år (Yourstone, Eriksson & Westerberg, 2015). Enligt Yourstone, 

Eriksson och Westerberg (2015) har hedersrelaterat våld och förtryck under senare tid fått större 

uppmärksamhet i den offentliga debatten och beaktats på olika nivåer i samhället. 

Socialtjänsten har stor betydelse för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck 

(HRV), eftersom denna myndighet representerar samhället och ska tillvarata de berörda 

flickornas [och pojkarnas] intressen (Schlytter, 2004). Socialtjänsten är en länk mellan, å ena 

sidan riksdag, regering och statliga myndigheter och å andra sidan medborgarna. För att förstå 

brister i socialtjänstens arbete är det betydelsefullt att undersöka socialtjänstens förutsättningar 

(Schlytter, 2004). Enligt Schlytter (2004) är socialtjänsten en produkt av de ramar som 

lagstiftningen ger och av dominerande samhällsvärderingar. Trots att det är en självklarhet att 

samhället ska träda in och hjälpa de utsatta flickorna så ser verkligheten inte ut så. Schlytter 

(2004) menar att socialtjänsten har misslyckats med att ta hand om utsatta flickor i det som 

kallas för hederskultur eller starka patriarkala familjesystem – men tack vare de utsatta 
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kvinnorna har en politisk rörelse växt fram. Det är inte längesen deras situation doldes i 

offentliga publikationer (Schlytter, 2004). 

I en global förståelse definieras HRV oftast som konkreta fall av våld där gärningsmän 

använder familjens ära som en ursäkt för deras våldsutövande beteenden. Wikström och 

Ghazinour (2010) menar att i dessa våldstyper så utövas våld med anledningen till att 

återställa kvinnans blottande beteende i familjens ära vilket måste återställas och oftast utförs 

denna typ av våld i hederns namn. Wikström och Ghazinour (2010) nämner om att World 

Health Organization (WHO), indikerar att våld mot kvinnor är en viktig folkhälso- och 

människorättsproblem över hela världen. WHO:s statistik ger en uppskattning om 5000 

kvinnor som mördas av familjemedlemmar i hederns namn varje år, över hela världen. Denna 

typ av våld är oftast osynlig och sker bakom stängda dörrar. I en rapport om socialtjänstens 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck framgår det att de flesta socialarbetare som 

ingick i studien uttrycker en känsla av osäkerhet inför att arbeta med hedersvåld (Olsson & 

Bergman, 2018). En anledning var att socialarbetare kände en oro över att diskriminera och 

kategorisera människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Det framkom även brister 

i form av rutiner och erfarenheter. Vidare framkom det att handläggningen av hedersärenden 

är förenat med många olika dilemman och att många socialsekreterare är obekväma med 

dessa ärenden och vill undvika dem. Vissa deltagare uttryckte att osäkerheten och oron följde 

med i riskbedömningen (Olsson & Bergman, 2018). I en annan rapport framkommer det om 

vikten av kunskap och resurser i form av bedömningsinstrument anpassade för 

hedersproblematiken, vilket också kan ha betydelse för om socialarbetare kan känna trygghet i 

ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017).  

Schlytter och Linell (2020) har socialtjänsten inte haft tillräckliga kunskaper i sitt arbete för 

att ge rätt stöd till hedersutsatta. I och med att hedersrelaterat våld är ett omfattande 

folkhälsoproblem och eftersom det framkommer av rapporter om brister i socialt arbete med 

HRV, är vi intresserade av att undersöka socialarbetares uppfattningar av att arbeta med HRV. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2. 1 Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och 

resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. 2 Frågeställningar 

 

● Hur upplever socialarbetare sin kunskap för arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck?  

● Hur upplever socialarbetare de resurser som finns för att utföra ett arbete med 

hedersrelaterat våld och förtryck? 
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3 Centrala begrepp och perspektiv 

Detta kapitel syftar till att introducera de centrala begreppen och perspektiven. Inledningsvis 

kommer begreppen heder och skam, hedersrelaterat våld och förtryck samt socialarbetare att 

belysas. Vidare kommer olika heders perspektiv att definieras med syftet till att ge läsaren en 

djupare förståelse kring hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

3. 1 Heder och skam 

Begreppet heder är ett allmänt begrepp – heder är något som kan betecknas som gott och något 

som man strävar efter – och kan definieras som anseende som är grundad på erkänt goda 

karaktärsegenskaper (Schlytter, 2004). I denna betydelse är heder, i motsats till skam, uttryck 

för sociala omdömen som existerar inom alla samhällen. Det är inte heder som är det intressanta 

i detta sammanhang utan de normer som handlar om könen och framförallt anknytningen till 

fortplantning och kvinnans sexualitet (Schlytter, 2004).   

Schlytter (2004) menar att inom den svenska samhällsdebatten har begrepp som heder och skam 

förknippats med konflikter mellan könen i minoritetsgrupper (ofta från Medelhavsområdet och 

Mellanöstern). Det finns en likhet mellan dessa begrepp och värderingar som har att göra med 

de könsrelaterade olikhets normerna i det svenska samhället. Detta trots att likhet mellan kön 

och jämställdhet har varit en central fråga inom svensk politik. Verkligheten är i en rad 

avseenden annorlunda i Sverige, speciellt när det kommer till sexualiteten (Schlytter, 2004).  

Schlytter (2004) menar att det oftast ställs andra krav på hedersutsatta kvinnor än på männen. 

Det är den kvinnan som bör sätta gränser när det gäller sexuella närmanden. Dessutom bedöms 

den kvinnans beteende som en förmildrande omständighet för mannen om kvinnan blir 

utnyttjad eller trakasserad. Om kvinnan har fortsatt sig i en svår situation såsom druckit alkohol 

eller har “utmanande” kläder på sig så har hon sig själv att skylla. Med andra ord innebär det 

indirekt att kvinnan är sexuellt tillgänglig och att hennes sexualitet är farlig och därmed måste 

kontrolleras. Mannen har däremot en väldigt stor ansvarsfrihet inom detta område i förhållande 

till vad kvinnan har (Schlytter, 2004).  

De olika föreställningarna om relationen mellan könen är att kvinnor är autonoma individer 

med samma rättigheter och skyldigheter som män men ändå är kvinnorna objekt och till för 

andra, vilket innebär att kvinnor är styrda (Schlytter, 2004).  
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Schlytter (2004) framhåller att den skönlitterära författaren Theodor Kallifatides menar att 

framställning om hedersmoral och dess syn på kvinnan och mannen i korthet går ut på att 

mannen anses älska sin heder samt att han är en person som andra kan lita på. Denna förmåga 

saknar kvinnor och mannen bör därför gå in i hennes ställe och vaka över hennes ära och heder. 

Det är inte acceptabelt att kvinnan själv agerar och skyddar sin ära och heder på egen hand. Om 

kvinnan skyddar sin ära och heder självmant så respekterar hon inte mannen hon definierar ut 

sig och är skamlös. Detta är en kvinna som män ser ner på eller med andra ord föraktar 

(Schlytter, 2004). Skammen kan även enligt Nilsson (2014) drabba hela familjen om någon 

skulle bryta mot gruppens normer och familjen värnar därför om varandras beteenden. 

Familjens heder är knuten till kvinnans sexuella beteende och dotterns beteende speglar 

mammans uppfostran och hur mamman framställs som förälder (Nilsson, 2014). 

 

3. 2 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck kan illustreras utifrån en pyramid, som inte bara 

omfattas av de närmsta i familjen utan övriga släktingar (Nilsson, 2014). Den så kallade 

familjepyramiden är en del av den större enheten som nämns som släktpyramiden. I dessa 

utvidgade familjer har både barn och föräldrar ett ansvar samt skyldigheter som inte bara riktar 

sig till familjen utan till den större släktkretsen. Inom familjepyramiden finns det flera nivåer. 

Pappan har den avgörande makten inom pyramiden och han är dessutom representant i 

kontakterna utåt i samhället och gentemot den övriga släkten. Flickornas plats i pyramiden är 

rangordnade längst ned inom det hierarkiska systemet (Nilsson, 2014). 

Socialstyrelsen (2019) menar att utövare kan sanktionera kontroll över offer vilket resulterar i 

våld mot en eller flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder bygger i grunden på starka 

patriarkala och heteronormativa ideal och kan motivera våld och förtryck av män och pojkar. 

Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck kan ses som ett paraplybegrepp då syftet med våldet 

är att kontrollera familjemedlemmar för att bevara familjens eller släktens anseende. 

Hedersrelaterat våld kännetecknas av synen på att flickor och kvinnors faktiska beteenden 

påverkas av familjens rykte och anseende (Socialstyrelsen, 2019). Denna typ av våld tar sig i 

uttryck i ett kollektivt karaktärsdrag. Våldets kollektiva karaktär handlar oftast om att det kan 

finnas flera förövare av båda könen. Våldet kan innefatta olika bestraffningar av familjen och 

den närmaste omgivningen, oftast närstående personer. Av tidigare kartläggning framgår olika 

former av hedersrelaterat våld och förtryck och några typer av våld som bland annat klarlagts 

av Socialstyrelsen (2019) är: 
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• Psykiskt våld – som kan innebära kränkning, skuld, skambeläggning, förödmjukelser, 

nedvärderingar, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse och hot. 

• Socialt våld – som innefattar olika begränsade val i livet såsom utbildning, jobb, 

giftermål och skilsmässa, isolering, förbud att delta inom vissa typer av aktiviteter i 

samhället, tvång till viss klädsel, ekonomisk nöd och ofrivilligt bortförande. 

• Sexuellt våld – som handlar om tvång till samlag med okänd/oönskad person genom 

ofrivilligt äktenskap. 

• Fysiskt våld – som kan handla om att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar 

eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, knivstick, sparkar, stryptag 

och i värsta fall dödligt våld. 

Socialstyrelsen (2013) nämner att det oftast är unga kvinnor och flickor som faller offer för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det är dock viktigt att uppmärksamma att pojkar och unga 

män också utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både män och kvinnor tvingas till att 

gifta sig mot sin egen vilja. Både män och kvinnor kan även utsättas för exempelvis våld om de 

har en relation som familjen eller släkten inte accepterar. Vidare nämner Socialstyrelsen (2013) 

att pojkar och unga män kan bestraffas om de inte sköter sina uppgifter kring att bevara eller 

skydda flickor eller kvinnors kyskhet. Om män stödjer kvinnor och flickors normbrytande 

beteenden så kan de bestraffas. Utöver unga kvinnor och män så kan även äldre vara utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Homo- och bisexuella personer är också en målgrupp som 

kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Socialstyrelsen (2019) definieras 

hedersrelaterat våld och förtryck som ett problematiskt område som kan förekomma inom alla 

religioner, etniciteter och länder. 

När det gäller våldets utövande nämner Socialstyrelsen (2013) att kvinnor också kan vara de 

som utövar våld fysiskt. Pojkar och unga män vaktar över de kvinnliga familjemedlemmarna 

eller de kvinnliga släktingarna. Pojkarna tvingas utsätta kvinnorna för olika typer av 

förtryck/våld. Det kan vara svårt att se gränserna mellan offer och förövare eftersom de unga 

männen som utövar våld, också kan vara utsatta för olika former av våld och förtryck. Generellt 

har hedersrelaterat våld och förtryck sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella 

föreställningar om dessa (Socialstyrelsen, 2013). 

3. 3 Socialarbetare 

I Sverige ansvarar socialtjänsten, det vill säga socialnämnden i varje kommun, för att ge stöd 

och hjälp till dem som utsätts för våld (5 kap. 11 § 2 socialtjänstlagen (2001:453) och 



 

12 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Det 

sociala arbetet utförs av socialarbetare. I studien används begreppet socialarbetare inte 

synonymt med socionomer, eftersom flera av de socialarbetare som ingår i studien inte har 

socionomutbildning. Med socialarbetare avses i studien tjänstepersoner inom socialtjänsten 

som arbetar med stöd och behandling.  

 

3. 4 Hedersperspektiv 

I denna del presenteras tre huvudsakliga perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa 

perspektiv innebär delvis olika sätt att förstå problematiken. Det första perspektivet som 

presenteras är det kulturella perspektivet, som ger uttryck för en icke-västerländsk hederskultur 

som präglas av patriarkala värderingar (Socialstyrelsen, 2013). Det andra perspektivet kan 

benämnas som könsperspektivet, vilket handlar om kvinnans situation och utsatthet till våldet 

och hur mäns globala strukturella överordning speglas (Socialstyrelsen, 2013). Det tredje 

perspektivet som berörs är det intersektionella perspektivet, vilket har större inriktning på 

maktrelationer och ger en analys av hur kön, etnicitet och klass går hand i hand med varandra 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

3. 4. 1 Kulturella perspektivet 

Enligt Olsson och Bergman (2018) bygger det kulturella perspektivet på normer och 

hederskoder som skapats utifrån en ordning av makthierarki. Heder kan ses som ett förhållet 

manligt privilegium från vilka kvinnor är exkluderade. Hederskulturen kan inte härledas till en 

specifik religion utan finns inom vissa områden där det förekommer klansamhällen. Det 

framkommer att perspektivet fokuserar på kulturella och värderingsmässiga skillnader. Våldet 

har sin grund inom hedersideologin (Socialstyrelsen, 2014). Det kulturella perspektivet präglas 

av stereotypa uppfattningar om invandrarflickors liv, samtidigt som de arbetsmetoder som 

förespråkar syftet till att rädda dem ur ett sammanhang som de lever inom (Baianstovu, 2017).  

 

3. 4. 2 Könsperspektivet 

Detta perspektiv handlar om mäns våld mot kvinnor som ett paraplybegrepp som innefattar 

flera våldsformer såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt våld, hot, trakasserier, prostitution och 

pornografi (Nilsson & Lövkrona, 2015). Syftet med könsperspektivet är enligt Nilsson och 

Lövkrona (2015) att lyfta fram offer- och försvarspositionerna i likhet med de strukturella 
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maktförhållandena som råder dem emellan på grund av brist i jämställdhet mellan könen i 

samhället. Utifrån ett feministiskt perspektiv så syftar begreppet till att teoretisera våld i nära 

relationer genom att anlägga ett könsperspektiv. Med detta blir våld alltid en fråga om makt och 

kön. 

Fortsättningsvis, så anser många feminister att hederskulturer och hedersmord i en kulturell 

analys beskrivs som exotiskt, det vill säga värre än mäns våld mot kvinnor (NCK, 2010). 

Könsperspektivet handlar även i stort sett om en analys av likheterna som finns mellan mäns 

våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld (NCK, 2010). Det som analyseras är inte 

hederskulturer eller hederskodex, utan mäns våld mot kvinnor som ett universellt strukturellt 

problem, det vill säga det patriarkala våldet som globalt. Patriarkatet används som 

analyskategori inom radikalfeministisk analys. Den syftar på det manliga maktutövande som 

ett centrum för kvinnors sexualitet. Det finns flera mål i en feministisk forskningsansats, men 

ett av dessa mål är att visa hur hedersvåld kan förstås inom ett kontinuum av patriarkalt våld 

(NCK, 2010). 

Det patriarkala våldet kan innefattas som ett beslut av användning av felaktiga synpunkter, 

samtidigt handlar det om en social institution och en historisk regim för mäns utövande av makt. 

Trots jämställdhetssatsningar i länder såsom de nordiska länderna så utsätts kvinnor för våld. 

Detta kan skapa ett tecken på att juridiska och policymässiga förändringar inte kan skapa 

förändring eller leder till god implementering (NCK, 2010). 

Könsperspektiv belyser vidare att oavsett var våldet utövas så är det ett tecken på viljan att 

kontrollera kvinnors och flickors sexualitet (NCK, 2010). Män som begår ett mord och mördar 

sina döttrar, fruar eller ex-flickvänner i hedersnamn och av sårad stolthet, har en önskan om att 

utöva makt och en föreställning om att kvinnor måste kontrolleras. Alla intima relationer som 

innefattar våld mot kvinnor bär ett drag av skam och heder (NCK, 2010).  

3. 4. 3 Intersektionella perspektivet 

Det har förekommit många olika debatter kring frågor om heder och skam är kulturellt kopplat 

eller om det ingår som en del av allt våld mot kvinnor (NCK, 2010). Vissa har försökt att komma 

bort från begreppet hedersrelaterat våld och förtryck genom att sortera in begreppet under den 

generella rubriken mäns våld mot kvinnor. En annan variant är att rekonstruera och analysera 

eller rekonstruera hedersbegreppet för att visa hur komplicerat det är att undvika den lätta 

förståelsen av heder, kultur och kön (NCK, 2010). Det intersektionella perspektivet belyser hur 
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människors möjligheter, erfarenheter och identiteter har rötter i de olika rangordnade 

maktpositionerna inom samhället. Maktpositionen i sin tur är också en bidragande faktor till 

exempelvis kön, klass, etnicitet, funktionsvariation och religion.  Detta perspektiv är av stor 

vikt då det ger en helhetsbild av de olika maktrelationer samt hur de samspelar med varandra 

(NCK, 2010).   

Det är fortfarande svårt att säga att problematiken kan komma från kultur. Kriminologen Nadera 

Shalhoub-Keborkian talar om begreppet hedersbrott, det hon menar att begreppet är elastiskt 

och dess uttryck ändras beroende på samhälle, tid och plats (NCK, 2010).  

Heder bygger på två olika saker, dels manlig makt och även på materiella värden såsom pengar 

och egendom (NCK, 2010). Den manliga hedern består även av icke-materiella delar såsom 

övervakning av kvinnor och barn i det privata och kontroll av flera aktörer i det offentliga. Om 

mannen uppnår det materiella och icke-materiella tillgångarna så äras han med heder av sin 

gemenskap, heder är en stämpel som omgivningen ger mannen. Om kvinnorna i familjen beter 

sig inom de ramar som förväntas av henne, så får mannen sin maskulinitet bekräftad (NCK, 

2010). Det är genom andras ögon som det bekräftas att mannen är hedervärd. Trots om mannen 

har det materiella värdena så kan han framstå som icke hedervärd om hans kvinnor och barn 

beter sig på ett annat sätt som faller utanför de sociokulturella normerna. En man från 

arbetarklass eller medelklass har större anledning till att övervaka den icke-materiella hedern 

för att uppnå hedervärde. Man kan se det som att en man utan de materiella tillgångarna, det 

vill säga fattiga män har bara sin heder att värna om (NCK, 2010). 

Kulturen bygger på ett beroende av de ekonomiska tillgångarna och andra typer av faktorer, 

vilket har resulterat i att kultur måste studeras utifrån ett holistiskt perspektiv (NCK, 2010). 

Frågan kommer i sin tur handla om hur kvinnan blir till varor och objekt i ett ekonomiskt 

system och hur de materiella motiven kan ligga till grund för mäns utövande av våld mot 

kvinnor. Det existerar system för att själva köpa döttrar för den ekonomiska drivkraften, vilket 

utgör att tvångsäktenskap kan ske inom det samhälle där pengar är av vikt. Enligt denna 

ansats så handlar heder i grund och botten om kulturella uttryck (NCK, 2010). De sociala 

villkoren är också ett bidragande till att hedersrelaterat brott inte kan reduceras till kultur eller 

tradition. Hedersbrott uppstår mellan politik och den sociala dynamiken (NCK, 2010). 
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4 Tidigare forskning 

4. 1 Hedersrelaterat våld och förtryck i socialt arbete 

Den svenska regeringen har tagit initiativet till att bekämpa HRV och en betydande mängd 

ekonomiska resurser. Förutom det ekonomiska stödet till projektet så menar Wikström och 

Ghazinour (2010) att det också syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om HRV 

bland professionella. Det sociala ansvaret för skydd av kvinnor och unga under åldern 18 som 

utsätts för våld eller andra typer av förtryck är motiverade genom svensk lagstiftning som 

främjar kvinnors universella rättigheter. Vidare menar Wikström och Ghazinour (2010) att 

Socialtjänsten ansvarar för att ingripa i fall av misshandel, för att skydda unga flickor och 

kvinnor som utsätts för HRV. De ansvariga myndigheterna (särskilt socialtjänsten) har 

kritiserats för tveksamt agerande eller att inte ha agerat enligt lagstiftningen. Socialtjänsten 

och socialarbetares ansvar handlar om att hålla kontakten, informera, stödja och kommunicera 

med familjemedlemmarna (Wikström & Ghazinour, 2010).  

 

Resultatet visar hur hedersrelaterat våld och förtryck kan vara ett utmanande område för 

socialarbetare i västländer och andra länder (Al Gharaibeh, 2016). Resultatet som presenteras 

pekar på flera olika problematiska områden som behöver nya åtgärder på både samhällsnivå 

och individnivå. En viktig aspekt som Al Gharaibeh (2016) uppger är att socialarbetare ska 

förbättra engagemanget för flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Vidare menar Al 

Gharaibeh (2016) att socialt arbete kräver kunskap om kulturella och andra underliggande 

faktorer såsom utbildning och användbar information för att motverka hedersvåld mot kvinnor 

och flickor. 

 

Schlytter och Linell (2010) visar i sin studie att hedersutsatta flickor tagit eget ansvar för sin 

livssituation. Schlytter och Linell (2010) beskriver att hedersutsatta flickor har lite eller ingen 

fritid att prata om och flickorna kontrolleras både hemma och i skolan. De utsatta flickorna 

har oftast inget socialt liv och inte vuxna förebilder för att bekänna andra värderingar än 

familjens egna normer och värderingar. Enligt Schlytter och Linell (2010) har socialtjänsten 

inte haft tillräckliga kunskaper i sitt arbete för att ge rätt stöd till dessa flickor. Därav finns det 

mycket som tyder på att flickor inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck blir 

övergivna i sina problem och får hantera sin situation på egen hand, medan flickor som lever i 

traditionellt våld har haft vuxna förebilder runt sig, antingen i form av professionella eller 
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andra icke professionella inom sitt nätverk (Schlytter & Linell, 2010). Studiens resultat 

visar även att socialtjänsten har bristande kunskaper avseende arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck, som har resulterat i negativa faktorer för det rättsliga skyddet för offret 

(Schlytter & Linell, 2010). Vidare beskriver Schlytter och Linell (2010) att de flickor som 

faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck inte får samma rättsliga skydd som andra 

flickor. Hedersutsatta flickor är isolerade och lever i ensamhet med sina problem gentemot 

vad andra drabbade grupper gör. Dessa flickor är utsatta för patriarkala strukturer inom 

familjen, vilket socialtjänsten inte har kunskaper om (Schlytter & Linell, 2010).  

 

Hellgren och Hobson (2011) nämner i sin studie att trots de resurser och antalet platser på 

skyddade boenden som finns, så uppstår det misstro kring polisen och myndigheternas 

hantering av hedersärenden. Hellgren och Hobson (2011) beskriver hur de hedersrelaterade 

fallen såsom, hedersmordet på Fadime har avslöjat socialtjänstens oförmåga att hantera 

hedersproblematiken. Vidare nämner Hellgren och Hobson (2011) hur bristande hantering 

kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck resulterat i att de som faller offer för 

förtrycket isoleras från resten av samhället. Resultatet visade även hur en del hedersutsatta 

personer väljer att kontakta advokater för hjälp, eftersom de är för rädda för att gå till polis 

och andra myndigheter. De hedersutsatta personerna är ovilliga att anmäla anklagelser mot 

sina familjer på grund av oron för hur ärendet kommer att hanteras inom polisen och 

myndigheternas utövning (Hellgren & Hobson, 2011).  

 

4. 2 Kunskap och handlingsberedskap inom socialtjänsten 

Socialtjänsten råder över en begränsad mängd olika insatser och metoder för att stödja de 

våldsutsatta och deras anhöriga och det föreligger behov av utvecklade utbildningssatsningar 

inom området hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänstens anställda (Olsson & 

Bergman, 2018). Vidare nämner Olsson och Bergman (2018) vikten av kunskap och att 

kunskap också är värdefull för hantering av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck 

i socialt arbete. Själva arbetet upplevs som akutstyrt och beskrivs i många sammanhang som 

högintensivt där det råder tidsbrist, bristande stöd från ledning, brister inom kunskap avseende 

hedersrelaterat våld och förtryck (Olsson & Bergman, 2018). Fler socialarbetare har inte 

tillräckligt med kompetens för att ta emot personer som är utsatta för HRV (Olsson & 

Bergman, 2018). Däremot visar resultatet från denna studie att det trots detta finns en 

medvetenhet och en motivation runt arbetet med hedersvåld. Det råder goda exempel från 
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intervjuerna kring hur arbetsledning och personal tillsammans verkar för att genomföra 

kunskap om våldsutsatthet i deras verksamheter inklusive individ och familjeomsorg (IFO) 

(Olsson & Bergman, 2018). Vidare menar Olsson och Bergman (2018) att utföra 

riskbedömningar med hjälp av ett instrument beskrivs som ansvarsfullt samtidigt som en 

krävande arbetsuppgift. Däremot så finns det tidsbrist i arbetet vilket gör det svårt att använda 

sig av riskbedömningar då det tar mycket tid. Flera deltagare beskriver dessutom att bristen på 

rutin utgör en ytterligare belastning för ett arbete med riskbedömning (Olsson & Bergman, 

2018). Resultatet visar även att socialsekreterare som ansvarar för handläggning av 

hedersärenden ofta upplever känslor av olust, oro och osäkerhet (Olsson & Bergman, 2018). 

Vidare framkommer det av resultatet att socialtjänsten präglas av ett stort kunskapsläckage. 

Viktig kunskap är oftast personbunden och knuten till en enskild handläggare och går lätt till 

spillo när den enskilde medarbetaren slutar sin anställning (Olsson & Bergman, 2018). 

Edquist, Cederberg och Tengqvist (2017) nämner att ”Våld i hederns namn” (Handbok) 

används som en vägledning i socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Där 

konstateras att socialtjänstens rutiner i vissa fall kan riskera att skada personer som är utsatta 

för hedersvåld. Edquist, Cederberg och Tengqvist (2017) menar att det även krävs att 

socialtjänsten har rutiner som kopplas till hedersproblematik, såsom anmälningssituation, 

förhandsbedömning, utredning och efterarbete. 

 

I rapporten uppges även riskbedömningsinstrumentet PATRIARK, som uppfattas mycket 

viktig i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten (Edquist, Cederberg 

& Tengqvist, 2017). Syftet med denna riskbedömning är att ge en tydlig förståelse för vilka 

typer av rutiner och vilken kunskap som är viktig, för arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck i socialtjänsten (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). När det kommer till 

handlingsberedskap och olika hjälpmedel för att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck 

så nämner Belfrage, Strand, Ekman och Hasselborg (2011) i sin studie om arbetet med 

PATRIARK som checklista. I studien testades patriark av socialarbetare i cirka sex års tid när 

det uppkom misstankar om hedersrelaterat våld och förtryck. Det visade sig att PATRIARK 

gav positiva effekter. Kontrollistan har under åren reviderats, mest till följd av praktiska 

erfarenheter och feedback från professionella på fältet. Analysen visar att de inkluderade 

riskfaktorerna i denna checklista är väl definierade och lätta att hantera och 

förstå.  PATRIARK har bidragit med en lättare hantering av förståelsen för hedersrelaterat 
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våld och förtryck och hur våldets olika karaktärer ges i uttryck (Belfrage, Strand, Ekman & 

Hasselborg, 2011). 

 

Edquist, Cederberg och Tengqvist (2017) visar att det hos socialtjänsten finns få och oftast 

inga särskilda rutiner som kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck. I studien framkom 

även att det inte fanns framtagna och nedskrivna rutiner eller riktlinjer för arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). Istället hade 

socialarbetarna lärt sig att särskilda aspekter är viktiga i dessa fall och att de då utgick från det 

kollektiva, det vill säga de aktörerna som är involverade i våldets utövande. Av studien 

framkommer att alla intervjupersoner på handläggarnivå och flera på chefsnivå, uppfattade att 

kunskap om hedersproblematik är viktig för att kunna skilja på hedersrelaterade ärenden och 

traditionella våldsärenden (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). Det nämns även att en 

stor del av respondenterna var osäkra på sina egna kunskaper inom området (Edquist, 

Cederberg & Tengqvist, 2017). Respondenterna visade en känsla av otrygghet kring huruvida 

man som handläggare har verktygen för att faktiskt upptäcka alla fall som rör hedersrelaterat 

våld och förtryck. Även intervjupersoner som visade sig vara kunniga gav uttryck för 

osäkerhet om den egna kunskapsnivån (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). 

 

4. 3 Insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

Jensen, Schmidt, Jareno och Roselius (2006) hävdar att när Fadime Shindal miste sitt liv 

under 2002 resulterade det i att medierna uppmärksammade hedersvåldsproblematiken. Efter 

Fadimes död tog regeringen problematiken mer på allvar. Äktenskapslagstiftningen skärptes 

2004 för att motverka att människor tvingats till äktenskap. Arbetet mot hedersrelaterat våld 

bedrivs i samtalsgrupp, skyddade boenden samt utbildning och information (Jensen, Schmidt, 

Jareno & Roselius, 2006). Det sociala arbetet mot hedersvåld bedrivs i första hand av 

socialtjänsten, skolan och frivilliga organisationer. Informationsinsatser för att förebygga det 

hedersrelaterade våldet är i form av föreläsningar som unga män från så kallade 

hederskulturen håller för skolelever. Under 2003–2007 avsatte regeringen 180 miljoner 

kronor till särskilda åtgärder mot hedersrelaterat våld. En del av projekten har handlat om att 

förebygga insatser för exempelvis utbildning, för att få ett resultat på högre kompetens hos 

dem som möter utsatta ungdomar eller de som är i riskzonen för hedersrelaterat våld (Jensen, 

Schmidt, Jareno & Roselius, 2006).  
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Några av de insatser som utvärderats i Sverige är de individinriktade insatserna där 

målgruppen är de personer som utsatts eller direkt hotas av hedersrelaterat våld. Målgruppen 

sträcker sig främst till flickor och unga kvinnor (Jensen, Schmidt, Jareno & Roselius, 2006). 

De utvärderade insatserna involverar inte föräldrar eller andra släktingar som står bakom 

våldet. Insatserna ges av organisationer som är specialiserade på hedersrelaterat våld. Deras 

slutsatser är att det i Sverige inte finns någon tillförlitlig empiriskt dokumenterad kunskap om 

resultatet av insatser för de offer som utsätts eller lever under hot för det hedersrelaterade 

våldet (Jensen, Schmidt, Jareno & Roselius, 2006). 
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5 Teori 

Som det framgår av litteraturen kring begreppet hedersrelaterat våld och förtryck så bygger 

hedersrelaterat våld och förtryck på makt och maktrelationer. Vi har därför valt att använda oss 

av Foucaults maktteori som teoretisk utgångspunkt, eftersom vi anser att Foucaults teori passar 

in till vårt syfte och resultat.  

 

5. 1 Foucaults maktteori 

I Foucaults teori om makt så lyfter han tre olika maktformer, som förvisso även blir 

sammankopplade (Foucault, 2017). Vi valde även att belysa makt och kunskap då kunskap och 

makt också är ett återkommande fenomen. De fyra maktformerna som Foucault tar upp i sin 

teori är (Foucault, 2017; Nilsson, 2008):  

 

• Hierarkisk överordning 

• Disciplinära makten 

• Biomakt  

• Kunskap och makt 

 

Foucault beskriver hur makten kan speglas genom en hierarkisk ordning, där ett fåtal personer 

finns på toppen av pyramiden och de ordinära personerna syns på botten av den hierarkiska 

ordningen (Nilsson, 2008). Några andra delar av teorin som Foucault lyfter är den disciplinära 

makten och biomakten. Foucault beskriver hur biomakten har en sammankoppling till den 

disciplinära makten inom ett samhälle. Biomakten handlar om vetenskapliga kunskaper men är 

också ett nätverk av institutioner (Foucault, 2017). 

 

Disciplinen i sig omfattar relationen mellan kontroll, övervakning och övning på individnivå 

(Foucault, 2017). Nilsson (2008) menar att det uppkommer flera olika tolkningar av hur 

relationer mellan maktteorier kan se ut, vilket var något som Foucault aldrig förklarade. För att 

förstå den disciplinära makten så behöver vi se det utifrån att den är en del av biomakten. Den 

disciplinära makten kan studeras genom att fördela människor på en individnivå (mikro) men 

biomakten ges i uttryck genom en hel befolkning. Foucaults teori kring biomakt är 

sammankopplad till hans tidigare teori om disciplinär makt. Biomakten handlar om att skapa 

olika teknologier för att kontrollera människors liv och handlingar (Nilsson, 2008). Foucault 

argumenterar för att disciplin är ett effektivt sätt att kontrollera en hel befolkning 
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och avrättningen som straff utspelade sig enbart som skådespel för att samla en publik. För att 

upprätthålla hotet så var den offentliga avrättningen och bestraffningen viktig som 

kontrollmedel (Foucault, 2017). Disciplin kan ses som en renad makt som inkluderar alla delar 

av den mänskliga kroppen (Foucault, 2017). 

 

Foucault menar att makt och kunskap håller ihop med varandra och hur makten och kunskapen 

inte kan leva utan varandra (Foucault, 2017). Foucaults teori handlar även om att kontrollera 

och genomsyra de underordnade människorna genom makt. De disciplinära normerna kan 

installeras inom de människor som underordnas av makten. Den makt Foucault (2017) avser är 

makten som inte existerar annat än när den utövas. Vidare menar Foucault (2017) att makten 

ses som en effekt av strategisk position som personen intar. Foucault diskuterar makt och 

kunskapens relation och han menar att dessa två aspekter är evigt förbundna med varandra 

(Nilsson, 2008). Det är inte möjligt att utöva någon form av makt utan kunskap och det är 

omöjligt för kunskap att inte väcka makt till liv. Makt och kunskap är två komponenter som 

inte kan leva utan varandra, vilket betyder att makt och kunskap är beroende av varandra. 

Foucault (2017) menar att de återkommande former där makt påverkar och uttrycks i kunskap, 

verkar på samma sätt som makt och makten skapar nya saker att veta något om, vilket i sin tur 

innefattar en samling av information. Nilsson (2008) hävdar att Foucault hade ett intresse för 

makt- och kunskapsrelationer mellan individer och vad det gör med oss, då kombination mellan 

makt och kunskap alltid för med sig sociala effekter (Nilsson, 2008).   

 

Människor ger tillit till en makthavare och hur vetenskap skapar sanning och enligt Foucault 

(2017) är problemet inte att vetenskapen påstod att den har sanning utan problemet är att 

vetenskapen skapar sanning. Vi alla har erfarenheter av hur sanning kan skapas och hur 

människor väljer att tro på den. Varje läkarbesök är ett försök att skapa sanning och fastslå 

sanning, något som inte vore möjligt utan den makt som läkare besitter. Makten förändras 

alltid, makten är något dynamiskt vilket innebär att styrkeförhållandena ständigt kan förändras 

(Foucault, 2017). Maktens produktiva karaktär innefattar att vi alla kan använda oss av 

makten och dra nytta av den. Det som fått oss att acceptera makten handlar om att den 

producerar ting, framkallar njutning och skapar vetande (Nilsson, 2008). Dragningskraften 

som finns inom maktutövning handlar i ett första skede om att åstadkomma eller tro att man 

kan åstadkomma resultat. Den rationella aspekten kan uppstå när hjälparen/professionella och 

klienten inte delar samma åsikter när det kommer till resultat (Nilsson, 2008). Det är just 
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maktens relationella karaktär som möjliggör motståndet (Nilsson, 2008). Anledningen till att 

makten ofta kan leda till destruktiva resultat har att göra med att brukar kopplas samman med 

att maktutövare är omedvetna och inte professionella. Foucault (2017) menar att själva 

makten möter omgivningen på betydligt fler sätt än de “klassiska” vedertagna tydliga 

maktutövningar som finns i staten och samhället (makro). Motståndet är därför alltid möjligt 

inte bara som utopiskt (idealsamhälle) projekt utan omedelbart med denna syn på makten, 

som följer en förändrad syn på sanning och kunskap. Foucault (2017) nämner att vi måste 

överge tanken om att kunskapen är utvecklingsbar och kan utvecklas oberoende av makten. 

Kunskapen är oberoende av maktförhållandena samtidigt som det inte finns någon makt där 

kunskap inte finns (Foucault, 2017). Maktutövare kan aldrig överblicka eller ta kontroll av de 

slutliga konsekvenserna av sitt handlande. Det finns alltid en osäkerhetsfaktor vilket kan 

resultera i att handlingen får andra konsekvenser än önskat (Nilsson, 2008). 
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6 Metod  

6. 1 Förförståelse  

Vår förförståelse för det aktuella studieområdet handlar i grund och botten om våra egna 

erfarenheter och intressen för ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har båda 

erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck på både organisations- och individnivå. När det 

gäller brist i det sociala arbetet så har vi själva stött på brister i det sociala arbetet. Vår 

förförståelse präglades också av den forskning vi har tagit del av och som har legat till grund 

för vårt val av syfte och frågeställningar. 

 

6. 2 Design och val av metod 

Vår studie syftade till att utforska hur socialarbetare upplevde sina kunskaper och resurser i sitt 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. För att möjliggöra en fördjupad förståelse av 

socialarbetarnas upplevelse, valde vi att utgå från en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 

2016). Vår studie byggde på en empirisk grund, där vi ville ta del av socialarbetarens egna 

beskrivningar av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, och vi valde därför att 

genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Genom de kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna har socialarbetarnas egna perspektiv och uppfattningar fått komma fram. Vid 

genomförandet av intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som bestod av nio öppna 

frågor och följdfrågor (Se Bilaga 2), som möjliggjorde att vi kunde få fria svar utan att missa 

nödvändig information i relation till studiens syfte. 

Det finns stora skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 2016). Bryman 

(2016) menar att kvalitativ forskning oftast lägger tonvikt på ord och inte på kvantifiering. 

Medan en kvantitativ forskning lägger tonvikten kring analys av kvantifierbara data, en 

kvalitativ forskningsstrategi mer tolkande, induktiv och konstruktionistisk till sin art (Bryman, 

2016). Vi ansåg att en kvalitativ ansats skulle vara en bra strategi för att utforska hur 

socialarbetarna upplever sina kunskaper och resurser i ett arbete med hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer skulle vara en bra metod för att få 

information om socialarbetarnas tankar och känslor. Bryman (2016) menar att 

semistrukturerade intervjuer i regel handlar om en situation där intervjuaren har en uppsättning 

av frågor som kan ses som ett frågeschema. Frågorna i en semistrukturerad intervju brukar vara 

varierande och öppet formulerade (Bryman, 2016). Eftersom vi valde den semistrukturerade 
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intervjuformen så skapades det ett rum för att utveckla svaren. Det gav oss möjlighet till att få 

känna respondenterna i en miljö som präglades av öppenhet. 

 

6. 3 Urval 

För att kunna få så relevant information som möjligt rekryterade vi medvetet respondenter 

som har specifika erfarenheter inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Initialt 

planerade vi att genomföra sex intervjuer, men då det var svårt att få respondenter med 

relevant bakgrund/erfarenheter så valde vi att begränsa oss till att genomföra fem intervjuer 

med fem olika respondenter. I studien deltog tre respondenter från en rådgivningsenhet (våld i 

nära relationer, kvinnofrid) inom en kommun och ytterligare två respondenter som arbetar 

som familjebehandlare inom ett våldsteam i en annan kommun i Mellansverige. För vår studie 

var det centralt att rekrytera respondenter som arbetar med våld i nära relationer och 

hedersvåld, vi använde därför ett målinriktat urval. Enligt Byrman (2016) handlar målinriktat 

urval om en strategi för att få så relevant data som möjligt i relation till studiens 

forskningsfrågor och att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Ett 

målinriktat urval handlar om att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2016). 

 

6. 4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att formulera studiens preliminära syfte och frågeställningar, som under 

studiens gång omarbetats bland annat för att göra frågeställningarna mer öppna. Därefter 

sammanställde vi intervjuguide och informationsbrev till respondenterna (Se Bilaga 1 och 2). I 

informationsbrevet beskrevs studiens syfte och etiska överväganden för deras deltagande. 

Senare kontaktade vi alla socialarbetare via mejl för att få deras godkännande för deltagandet 

och även för att komma överens om en lämplig tid för datainsamlingen. Alla respondenter fick 

ta del av informationsbrev via mejl. 

 

Vi samlade in data vid sammanlagt två olika tillfällen där kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer genomfördes i cirka 40 - 60 minuter för varje intervju. Vi spelade in intervjuerna 

genom ljudspelare via en mobil som inte har någon uppkoppling till nätverk och ljudspelare 

valdes för att kunna fokusera helt på det som sägs under intervjuerna. Kvale och Brinkmann 

(2014) nämner att flera väljer att använda sig av en ljudbandspelare för att intervjua fritt och 
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kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Vi båda har intervjuat alla 

respondenter tillsammans för att säkerställa att empirin samlas in på ett liknande sätt. Genom 

att vi båda var med och hörde allt som sades, blev det lättare för oss att bearbeta och analysera 

data som inhämtats med alla intervjuer ordagrant. Vi läste sedan igenom alla intervjuutskrifter 

för att säkerställa att allt viktigt material samlats. Därefter valde vi att skriva ut insamlade data 

för att vidare bearbeta empirin via en tematisk analys. Kvale och Brinkmann (2014) nämner att 

utskriften av insamlade data ger mer struktur i form som lämpar sig för närmare analys. Efter 

det gjorde vi en kodning av materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man kodar de 

relevanta avsnittet genom att knyta ett eller flera nyckelord, vilket vi gjorde med all data som 

vi ansåg som relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

 

6. 5 Tematisk analys  

Ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativa data är oftast tematisk analys. 

Tematisk analys handlar generellt om att hitta återkommande mönster och även synliga 

skillnaderna i det insamlade materialet (Bryman, 2016). Eftersom vi ville synliggöra materialet 

och identifiera mönster och skillnader, valde vi att använda oss av en tematisk analys. 

Vi började med att lyssna på alla inspelade intervjuer en gång innan vi sedan valde att 

sammanställa alla transkriberade intervjuer i ett word dokument. I våra intervjuer fanns det 

rubriker för varje fråga, inom varje fråga så markerade vi hela frågan och valde ut 

återkommande begrepp och meningar som respondenten upprepat sig om, vilket resulterade i 

att vi fick fram olika kodningar i materialet. Med kodning menar Caulfield (2019) att man 

belyser olika aspekter som är återkommande i texten, eller meningar som är av värde för 

studiens ändamål, koder bildas för att beskriva innehållet. Efter en genomgång av texten menar 

Caulfield (2019) att all data sammanställs i grupper och identifieras via kod. Dessa koder utgör 

en möjlighet för oss att få en sammanfattande överblick över huvudpunkterna och vanliga 

betydelser som återkommer genom data (Caulfield, 2019). Inför varje fråga valde vi en egen 

färg för att tydliggöra de olika koderna. Det svar som upprepades valde vi att färga i samma 

färg för att få fram ett tema till den aspekten. Caulfield (2019) menar att man därefter ska 

identifiera koderna som skapat och hitta mönster bland dem, för att börja få fram olika teman. 

Caulfield (2019) menar att teman är bredare än koder och koderna kommer att kombineras till 

ett enda tema. Vi valde att identifiera koderna till vårt arbete och därefter sammanfatta ett antal 

koder som skapade tre teman. Därefter valdes ett antal citat som illustrerade varje tema. 
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6. 6 Kritiskt resonemang 

Vi valde en kvalitativ metod för att få med det subjektiva perspektivet, det vill säga 

socialarbetarnas upplevelser för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Bryman 

(2016) har kvantitativa forskare kritiserat den kvalitativa forskningen utifrån uppfattningen att 

den kvalitativa forskningen är alltför för subjektiv och impressionistiska. Kvalitativt resultat 

bygger i allt för stor utsträckning på forskarnas osystematiska uppfattning om vad som är av 

stor vikt och betydelsefullt (Bryman, 2016). Vår studie byggde på kvalitativa intervjuer, då vi 

ville nå den subjektiva delen och få en djupare förståelse för socialarbetarnas upplevelser. Vi 

är tveksamma till att vi hade nått denna typ av resultat om vi valt ett annat tillvägagångssätt. 

Bryman (2016) menar att den kvantitativa forskningen underlåter att skilja mellan å ena sidan 

människor och sociala institutioner och andra sidan naturliga världen. Den kvantitativa 

forskningen är objektiv och kan resultera i att man blundar för de skillnaderna mellan naturen 

och samhället (Bryman, 2016). Eftersom vi ville undersöka de subjektiva aspekterna, ansåg vi 

att den kvalitativa metoden var den som passade in bäst med vårt ämne och syfte.  

På grund av att en kvalitativ undersökning är öppen till sin struktur så utgör det ett hinder för 

replikation, eftersom det knappt finns några accepterade tillvägagångssätt när det gäller detta 

(Bryman, 2016). Vidare menar Bryman (2016) att det viktigaste redskapet för datainsamling i 

en kvalitativ forskning är forskaren själv. Det han menar är att det som observeras och 

registreras samt det som forskaren väljer att rikta sig in på är till stor del av honom eller hennes 

intressen. Vidare så menar Bryman (2016) att respondenter inom en kvalitativ studie kan blir 

påverkade av olika faktorer såsom ålder, kön och personlighet som forskaren har. På grund av 

detta så är det svårt eller i princip omöjligt att replikera undersökningen (Bryman, 2016). När 

vi började undersöka vilka frågor vi ville ta med inom vår intervjuguide så försökte vi använda 

oss av så öppna frågor som möjligt. Vi ville inte att respondenterna skulle bli påverkade av våra 

frågor. Vi har ett flertal gånger gått igenom de frågorna till intervjun innan vi valt att intervjua. 

Vi har ställt avslutningsfrågor för att ge rum till respondenten att själv bestämma vad han/hon 

vill säga under intervjun. Vi är däremot helt och hållet medvetna om det brister inom 

replikationen för vårt arbete, detta gäller i princip alla kvalitativa forskningar. Men eftersom 

man inte är ute efter just kvantifierbara data utan den subjektiva delen så är kvalitativa 

forskningsstrategin den mest väsentliga för vår studie. 
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Bristande transparens hör till en av de aspekter som kan diskuteras när det gäller kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2016). Bryman (2016) menar att det kan bli svårt med en kvalitativ 

forskningsstrategi att slå fast hur forskaren konkret har kommit fram till sina slutsatser. Inom 

alla olika forskningsstrategier kommer det absolut att finnas brister för forskningens 

trovärdighet och tillit.  

Inom en kvantitativ studie kan man inte heller vara 100% säker på att deras mätningsinstrument 

kommer att ge de rätta slutsatsen. Bryman (2016) menar att den kvantitativa forskningsstrategin 

förlitar sig alldeles för mycket på sina mätningsinstrument. Personer som besvarat en enkät 

kanske inte besitter samma kunskap som forskaren och inte är säker på de frågor som ställs i 

enkäten. Det kan också vara problematiskt beroende på respondentens tillstånd, om han eller 

hon bara snabbt vill bli klar eller om de inte förstår någon fråga men svarar ändå (Bryman, 

2016). 

Den kvalitativa forskningsstrategin kan också vara ett hinder för att generalisera, det vill säga 

det kvalitativa forskningsresultatet är svår att generalisera (Bryman, 2016). Anledningen till 

detta är för att forskare genomför deltagandeobservationer eller strukturerade intervjuer med ett 

få antal personer inom exempelvis en organisation och kritikerna menar att det är omöjligt att 

generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman, 2016). Vidare menar Bryman (2016) att 

kritikerna uppger att det kan bli svårt att representera alla personer på en enhet eller en 

organisation genom att intervjua en respondent. Bryman (2016) menar att en fallstudie inte 

utgör ett stickprov som dragits från en population. De personer som blir intervjuade inför en 

kvalitativ undersökning representerar inte en population. Resultatet ska istället generaliseras till 

teoretiska slutsatser och inte till en specifik population. Det som bedömer generaliserbarheten 

är de teoretiska slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativa data (Bryman, 2016). 

Vårt syfte var inte att få fram kvantifierbar data och generaliserbara resultat, utan 

socialarbetarnas upplevelser och genom en kvalitativ ansats kunde vi få svar på sådant som en 

kvantitativ ansats missar. 

 

6. 7 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet används oftast i en kvantitativ forskning. Motsvarigheten till validitet 

och reliabilitet i en kvalitativ forskning kan enligt Bryman (2016) sammanfattas som 
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tillförlitlighet. Tillförlitligheten består av fyra olika delkriterier, vilket är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2016). 

Bryman nämner (2016) att motsvarigheten till trovärdigheten i en kvantitativ forskning är intern 

validitet. Innebörden av trovärdighet handlar i grund och botten om att tillverka en social 

verklighet till den som medverkar i studien. Bryman (2016) hävdar att en ökad trovärdighet 

bygger på förklaring till informanterna om studiens syfte och ändamål och nämner vidare att 

deltagandet i studien görs på frivilliga vägar. Vi har meddelat informanterna om studiens syfte 

och mål samt att resultatet kommer presenteras för offentligheten samt att de som deltagit i 

studien ska få ta del av den färdiga studien. 

När det kommer till överförbarheten så motsvarar den extern validitet i en kvantitativ forskning 

(Bryman, 2016). Överförbarhet handlar om hur man av studiens resultat kan dra allmänna 

slutsatser i olika sociala miljöer. Studien handlar om djup och inte bredd, det man försöker se 

är om studien möjligtvis kan föras vidare till en annan social miljö (Bryman, 2016). Vi är 

medvetna om risken för den bristande överförbarheten och  att det kan bli svårt att generalisera 

då alla personer som deltar i intervjun är unika och har sin egen uppfattning om varje situation, 

vilket utgör ett varierande resultat. Det är dock tänkbart att andra socialarbetare som arbetar 

med hedersrelaterat våld kan känna igen sig och att resultaten är överförbara till liknande sociala 

verksamheter. 

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet i en kvantitativ forskning (Bryman, 2016). Det är 

viktigt att använda sig av ett granskande synsätt på studien, vilket innebär att ge en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2016). När det kommer 

till pålitlighet så har vi valt att beskriva alla steg i processen, det vill säga allt ifrån urval, 

intervjuguide, intervju-sammanställningar, analys av material, med mera. För att öka 

pålitligheten i det insamlade materialet så har vi båda intervjuat deltagarna för säkerställandet 

att intervjuerna ska genomföras på samma sätt, då detta kan påverka analys av materialet. För 

att öka pålitlighet och tillförlitlighet har vi valt att citera respondenternas ord. 

Vidare nämner Bryman (2016) det fjärde kriteriet, vilket är konfirmering. Ett annat ord för 

konfirmering är objektivitet inom kvantitativ forskning (Bryman, 2016). Det är i princip 

omöjligt att använda sig av total objektivitet när det kommer till kvalitativ forskning. Forskaren 

bör därför ha en inställning om att objektivitet är ett omöjligt mål men att forskaren trots det 

kan ha insikt med en god tro (Bryman, 2016). Vi som skribenter valde därför att försöka hålla 
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oss så objektiva som möjligt i denna studie. Vi har dessutom diskuterat tillsammans gällande 

kritiska termer för att ifrågasätta vår förståelse och föreställningar om ämnet.  
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7 Etik  

I denna del av studien så redogörs de etiska överväganden som används för att säkerställa att 

studien genomförts under etiska förhållanden. Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra 

grundläggande huvudkrav. Dessa fyra krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att forskaren bör ge en tydlig bild kring forskningens syfte till de 

som medverkar i intervjun samt vilka villkor som gäller för respondenternas deltagande. Det är 

viktigt att tydliggöra att deras deltagande i studien är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie fick alla medverkande 

socialarbetare ett skriftligt informationsbrev (Se Bilaga 1) där vi förklarade studiens syfte, de 

fick även ställa frågor om studien innan deras medverkan och efter. De som deltog i studien 

fick information om att deras identitet kommer att vara anonym, det vill säga att deras 

anonymitet kommer att garanteras. Vidare nämnde vi i informationsbrevet (Se Bilaga 1) att allt 

material kommer att raderas efter transkribering. Samtyckeskravet syftar till att inhämta 

uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

inhämtat samtycke från varje respondent för deltagandet i studien genom att ha varit i kontakt 

innan intervjuernas gång. Konfidentialitetskravet syftar till att bevara intervjupersonernas 

identitet anonym, så att ingen obehörig ska kunna identifiera deltagarna för studien. Materialet 

som används i studien är enbart för studiens syfte och kommer att makuleras efter att studien är 

klar (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har vi sparat allt material från respondenterna på 

ett säkert ställe där enbart vi som skribenter kan nå den. Nyttjandekravet syftar till att all data 

som inhämtas från respondenterna och får endast användas för forskningsändamål, den får inte 

användas i annat bruk (Vetenskapsrådet, 2002). I informationskravet framkom att de insamlade 

uppgifterna endast kommer att användas inom studiens ändamål. För denna studie använde vi 

oss av en blankett om den etiska bedömningen av nämnden vid Högskolan Dalarna och 

besvarade alla frågor med ett nej (Se Bilaga 3). 
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8 Resultat  

8. 1 Inledning 

I följande avsnitt redovisas resultaten från den genomförda tematiska analysen av intervjuer 

med fem socialarbetare. De medverkande respondenterna arbetar vid två olika enheter i två 

skilda kommuner, en rådgivningsenhet för våld i nära relationer och ett våldsteam, de har 

följande utbildning, yrkestitel och tid i yrket:  

 

• En respondent är undersköterska och beteendevetare och arbetar som familjebehandlare 

sedan ca två år.    

• En respondent är utbildad i socialpedagogik och socialrätt, arbetar som rådgivare och 

har arbetat i den yrkesrollen sedan sex år.  

• En respondent är socionom, arbetar som rådgivare och har arbetat i den yrkesrollen 

sedan tre år.  

• En respondent är utbildad inom hedersvåld samt olika kurser om våld och KBT och 

arbetar som familjebehandlare sedan ca åtta år. 

• En respondent är utbildad inom samhällsvetenskap och sociologi, arbetar som rådgivare 

och har arbetat i den yrkesrollen sedan två år. 
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Utifrån respondenternas berättelser och svar identifierades tre huvudteman: 1) Kunskap som 

livlina, 2) Bristande resurser trots kollegialt stöd, 3) Komplexitet inom ett utmanande område. 

Under respektive huvudtema identifierades olika underteman. (Se bilden nedan) 

 

 

 

8. 2 Tema 1: Kunskap som livlina  

Inom detta tema inbegrips olika aspekter avseende hur socialarbetare ser på och upplever 

kunskap i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Under intervjuerna framkom vikten av 

specifik kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna stödja och ge rätt 

hjälp till de hjälpsökande. Med hjälp av kunskaper ökar möjligheterna att bemöta de 

hjälpsökande där de befinner sig (”där de är”) – men också möjligheterna för att göra ett fortsatt 

”rätt” arbete. Den bristande kunskapen resulterade i att man miste ett samarbete mellan 

professionell och hjälpsökande.  

 

8. 2. 1 Undertema: Vikten av kunskap 

Under temat ”Kunskap som livlina” identifierades undertemat “Vikten av kunskap”. För de 

frågor som berörde kunskap gav respondenterna liknande svar. De beskrev att det krävs rätt 
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kunskap för att kunna ge rätt stöd till hjälpsökande. Avsaknad av kunskap leder till brister i det 

fortsatta arbetet med de personer som faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Hade jag inte haft de utbildningarna från dessa andra kommuner så skulle jag stå här idag och 

inte ha en aning om vad jag skulle göra. Det är redan brist på kunskap kring området runt olika 

myndigheter. (Respondent 2) 

 

De flesta respondenterna menade att hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från andra 

våldstyper. Därför krävs det flera utbildningar för att kunna skapa en bra grund för vad 

hedersrelaterat våld och förtryck handlar om och vilka aktörer som kan vara involverade i 

våldets utövande. För att kunna stötta hjälpsökande krävs det kunskap om vilka processer som 

hjälpsökande genomgår, dessutom bör man bära med sig förståelse över hur det ser ut i de olika 

klanerna, familjerna och släkterna. Har man inte kunskap om den delen av våldet så blir det 

svårt att möta hjälpsökande där de faktiskt är.  

 

För att kunna stötta hjälpsökande så behöver vi ha kunskap om vilka olika typer av 

hedersrelaterat våld och förtryck som finns. Våldet kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt 

eller ekonomiskt våld. Men den mest kända våld som upprepas ihop med hedersrelaterat våld 

och förtryck är det kollektiva våldet och det måste vi ha utbildning om. Det är hederskontexten 

som man bör ha kunskap om. (Respondent 4)  

 

En annan respondent uttryckte liknande tankar över vikten kring förståelse av våldet.  

 

Jag anser att det är viktigt att förstå dessa krafter som finns för ett arbete med hedersvåld. 

Fallen ser så olika ut, alltså ett traditionellt våldsärende kan mer eller mindre omfattas av 

exempelvis partnervåld medan hedersvåldet mer omfattar flera aktörer. Det behöver inte 

alltid vara den närmaste familjen utan det kan sitta människor nere i andra länder och styra 

personen. Det är sådana påtryckningar, det är liksom inte bara den här fysiska miljön. 

(Respondent 3) 

 

De flesta respondenter berättade om att de aldrig blir fullärda när det gäller kunskap om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det krävs alltid nya utbildningar som kan ge en tydligare 

inblick i arbetet med hedersvåld. 



 

34 

 

 

Jag tycker att jag har hyfsat bra kunskap, men man blir aldrig fullärd, aldrig någonsin. Varje 

fall är inte den andra lik och är helt unikt. (Respondent 4) 

 

En del respondenter berättade att kunskap krävs för ett ”rätt” fortsatt arbete med den som söker 

hjälp. Oftast faller klienterna mellan stolarna eftersom det brister i kunskap inom det fortsatta 

arbetet. Bristande kunskap utgör ett hinder för att hjälpsökande ska lyckas lämna sin 

våldsutsatta miljö. 

 

Det behövs att man har rätt kunskap för att hjälpa personen såsom stöd från skatteverket, 

socialtjänsten och andra myndigheter. För att offret också ska våga komma ut så behöver vi ett 

nätverk kring henne så att hon inte tappar sig, det finns så mycket krafter som drar dem tillbaka. 

Om man blir isolerad och inte har nätverk så kan man gå tillbaka, det skulle vem 

som helst göra. Sedan att de går tillbaka till sin död, det är en sak. Vi behöver ett annat tänk 

för dem. (Respondent 3)  

 

8. 2. 2 Undertema: Det rätta bemötandet 

Respondenter menade att med ”rätt” kunskap utges också rätt typ av bemötande för den som 

söker hjälp. Utifrån det kunde vi identifiera det andra undertemat “Det rätta bemötandet”. Här 

nämndes ödmjukhet, lyssnande samt stöd gentemot hjälpsökande. Majoriteten av 

respondenterna nämnde hur viktigt det är att inte lägga för mycket press på den hjälpsökande, 

samtidigt beskrevs också vikten av att finna hjälpsökande där han/hon är. Det goda bemötandet 

kan handla om att vara tydlig med den som söker hjälp om varje process som hon/ kommer att 

möta/gå igenom och även vilket stöd som samhället kan erbjuda.  

 

Det är otroligt viktigt att lyssna och vara ödmjuk inför personen och personens berättelse. 

Sedan ska jag berätta på vilket sätt jag kan hjälpa, typ vad det finns för olika perspektiv. Eller 

vill man bli skyddad och vad innebär det för min klient. Just det här med att bryta hela kontakten 

med släkten och familjen, eller att man inte få närvara på sociala medier är viktigt att ta upp 

med klienten. (Respondent 4) 

 

En annan respondent lyfte vikten av det långvariga stödet för att hjälpa den hjälpsökande att 

lämna sin våldsutsatta miljö. 
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Jag tänker ju att människor som är påväg att bryta sig upp ur en miljö som är destruktiv behöver 

mycket stöd och långvarigt stöd. Många som vill lämna en våldsam miljö gör ju många försök 

innan de lyckas. Det går inte att lyckas om man inte har mycket stöd utifrån. (Respondent 5) 

 

En annan intervjuperson beskrev också att stödet är viktigt när det kommer till att bemöta 

klienten. Respondenten menade att om man som socialarbetare inte har rätt bemötande så 

kommer man att ”tappa” den som söker hjälp. 

 

Känner de att man inte förstår något alls så tappar man dem där, det är väldigt viktigt att 

bemöta dem rätt. (Respondent 2) 

 

8. 2. 3 Undertema: maktrelationer  

Maktrelationer var ett återkommande fenomen inom intervjuerna. Utifrån det kunde vi 

identifiera det tredje undertemat ”maktrelationer”. När vi diskuterar om makt så menar vi 

maktrelationer mellan klient och professionell samt maktrelationen mellan offer och 

våldsutövare. Respondenterna menade att själva hedersrelaterat våld och förtryck bygger på 

makt mellan olika aktörer som är involverad i våldets utövande.  

Majoriteten av respondenterna talade om maktrelationer mellan offer och våldsutövare och hur 

våldsutövare utövade makt genom att styra och kontrollera offer för att bevara familjens heder.   

När det kommer till hedersproblematiken så finns det många olika delar som kan spela roll. 

Det kan exempelvis handla om kvinnans sexualitet, men det kan också handla om bortgifte 

eller könsstympning. Det är många delar i det, bland annat makt och kontroll men att inte 

förlora hedern oavsett vad. (Respondent 4) 

En del respondenter beskrev att maktens betydelse mellan socialarbetaren och hjälpsökande är 

av stor betydelse för att kunna ge rätt typ av stöd.  Det är en makt i sig att ha kunskap om 

området, då man har underlag för varför man handlat på ett visst sätt i ett ärende. 

Har man inte den rätta kunskapen så kan man inte hjälpa klienten. Det är makt i sig att ha 

kunskap, i och med det att man kan exempelvis prata med en chef eller andra politiker med 
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hjälp av de underlag man själv besitter. Genom kunskapen så kan man förklara varför man 

handlat på ett visst sätt i ett ärende. (Respondent 2)  

En annan respondent beskrev att makt inte alltid behöver ges i uttryck på ett negativt sätt utan 

att makten kan innefatta något bra också.  

Makt behöver inte alltid vara dåligt och att ha kunskapen kan vara bra makt. En hjälpsökande 

berättade att det var väldigt skönt att hon fick ledning med tydliga steg. För när man är inom 

en krissituation så är man inte helt på som de ska. Kunskap ger makt, makt behöver absolut 

inte vara negativt utan det kan vara någonting bra. (Respondent 3) 

 

8. 3 Tema 2: Bristande resurser trots kollegialt stöd 

Respondenterna beskrev bristen på resurser för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

trots upplevelsen av ett gott stöd från kollegor. Utifrån det identifierade vi det andra temat 

“Bristande resurser trots kollegialt stöd”. Respondenterna menade att det finns bristande 

resurser såsom utbildningar, riskbedömningar, kartläggningar, riktlinjer och hjälpmedel för att 

kunna utföra ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

8. 3. 1 Undertema: Att arbeta med begränsade resurser 

Inom temat ”Bristande resurser trots kollegialt stöd” identifierades undertemat “Att arbeta med 

begränsade resurser”. Majoriteten av respondenterna menade att det inte finns tillräckligt med 

hjälpmedel och vägledning för att utföra ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Endast 

riskbedömningsinstrumentet PATRIARK omnämndes – samtidigt som en del respondenter gav 

uttryck för svårigheter att använda denna typ av riskbedömning, eftersom det var ett 

komplicerat instrument. 

 

Patriark är en brist, om man ska använda sig av den behöver man veta hur man ska göra. Dessa 

frågor är också känsliga och kan sätta igång något hos klienten, det är ett vidare perspektiv. 

(Respondent 2)  

 

Vissa respondenter uppgav olika brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck såsom 

bristande riktlinjer, bristande arbetsrutiner samt övrigt stöd från andra organisationer. Vidare 
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menade en del respondenter att det finns ett läckage kring kommunens arbete med 

hedersrelaterat våld och förtryck på grund av de bristande rutinerna och riktlinjerna. 

 

Det finns inget särskilt stöd kring ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunen är väldigt dåligt på att arbeta med dessa typer av ärenden. (Respondent 3) 

 

En annan respondent framhöll att de bristande resurserna i det sociala arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck är en påfrestande känsla.  

 

Det finns inte mycket resurser inom socialtjänsten, vilket kan kännas jobbigt. Man kan liksom 

inte göra mer och det begränsar arbetet för oss. (Respondent 5) 

 

Samtliga respondenter beskrev brister gällande riktlinjer för arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck på arbetsplatsen. De uppgav att de inte fanns några riktlinjer att följa vilket 

resulterar i sämre kvalité i arbeten som rör hedersrelaterat våld och förtryck, oftast delas 

hedersärenden ut till vissa enstaka personer inom enheten.   

 

Det finns inga riktlinjer på arbetsplatsen som vi kan följa. Det finns inget speciellt stöd för ett 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns inget stöd generellt för just hedersvåld 

och förtryck. Det är oftast en enda person som tar emot denna typ av problematik. Oftast när 

det kommer till en utsatt person så är det tilldelat till en enda person då hon/han har mer koll 

på situationen kring heder. Oftast får jag rodda i allt som har med det att göra. (Respondent 

2) 

 

8. 3. 2 Undertema: Enheten som sammanhang 

Ett andra undertema som vi identifierade var “Enheten som sammanhang”. Det som var 

gemensamt hos alla respondenter var att, trots bristande resurser avseende arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck, så har de fått hjälp av sina arbetskollegor. Respondenterna 

menade att de har ett nära samarbete med teamet och att de alltid stöttar varandra när det 

behövs.    
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Jag tillsammans med min kollega gjorde en patriarkriskbedömning, jag har aldrig gjort en 

patriarkbedömning ensam. Jag och min kollega gjorde ett försök tillsammans. Min kollega 

började ställa frågor utifrån patriark för att bedöma situationen. (Respondent 3)  

 

Respondenterna var väldigt tydliga under intervjuernas gång med att påpeka att teamet och 

cheferna alltid ställde upp om det behövs. De uttryckte att de alltid får det stöd som krävs.  

 

Våran chef skulle självklart ställa upp och även vårt team. Men vi skulle behöva avsätta 

resurser för att göra det rätta jobbet. Det finns ju andra ärenden som också trycker på, men 

man behöver fördela och se vad som behövs göras inom varje ärende. (Respondent 2) 

 

8. 4 Tema 3: Komplexitet inom ett utmanande område 

Det tredje temat som vi identifierade var “Komplexitet inom ett utmanande område”. Flera av 

respondenterna uppgav under intervjutillfällena att de upplevde någon form av osäkerhet när 

det kom till hantering av ärenden som rör det hedersrelaterade området. På grund av bristande 

trygghet inom området så tilldelades dessa ärenden till vissa enskilda socialarbetare på enheten. 

 

8. 4. 1 Undertema: Känsla av oro och osäkerhet 

Återkommande beskrivningar från respondenter var känslan av osäkerhet i arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kunde därför identifiera undertemat “En känsla av oro och 

osäkerhet”. När det kommer till osäkerhet och oro kring att utföra ett arbete som rör 

hedersproblematiken så kan det enligt respondenterna i vissa fall kännas osäkert att handla i 

hedersärenden.  

 

Det är alltid en osäkerhet, alltid en oro, gör vi rätt eller gör vi fel? (Respondent 4) 

 

Flera hjälpsökande hade exempelvis skyddade personuppgifter och behövde hjälp i sin vardag 

med olika ärenden. Dessa ärenden kunde innefatta besök på hälsocentral eller organisationer 

och olika ting som i vardagen. Det fanns en osäkerhet för vissa respondenter. Respondenterna 

berättade att de kunde vara oroliga för att handla fel i ett ärende. 

 

Jag anser att jag är lite osäker ibland i dessa typer av ärenden. Just att man är rädd för att 

göra fel. Samtidigt som man inte vet vart man ska vända sig blir en negativ faktor. Exempelvis 
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hur gör vi kring sjukvård, hur hanterar vi dessa ärenden där de behöver sjukvård? Går det att 

säga till sjukvården om ärendet eller hur ska vi gå till väga? (Respondent 3) 

 

En del respondenter berättade under intervjutillfällena att de kände oro för hjälpsökande som 

levde under en våldsutsatt miljö. Vissa respondenter tog med sig problematiken hem och 

fortsatte grubbla över om de exempelvis har gått tillväga på rätt sätt. 

 

Ja jag känner oro, men inte för min yrkesroll utan mer en oro för dessa personer som är offer 

för våldet. Jag känner behov av stöd emellanåt för ett arbete med hedersvåld och förtryck. 

(Respondent 2) 

 

En respondent uttryckte däremot inte någon känsla av oro i själva yrkesrollen samtidigt 

upplevde hon/han inte sig helt säker i dessa ärenden. 

 

Arbetet gör mig inte orolig eller osäker på det sättet i min yrkesroll. Det är inte så att jag känt 

mig helt handfallen någon gång heller. (Respondent 5) 

 

8. 4. 2 Undertema: Anpassning till osäkerhet  

Det andra undertemat som vi identifierade under huvudtemat “Komplexitet inom ett utmanande 

område” var “Anpassning till osäkerhet”. Här beskrev respondenterna hur de på arbetsplatsen 

anpassade fördelningen av hedersrelaterade ärenden. Det framkom under vissa intervjuer hur 

känslan av oro eller osäkerhet gjorde att vissa socialarbetare valde att backa i ärendet och låta 

någon med mer kompetens utföra arbetet. En av respondenterna uppgav att de valde att backa 

för denna typ av ärenden.  

 

Eftersom jag inte är den på arbetsplatsen som har bäst kompetens kring ärenden som rör 

hedersproblematiken, så väljer jag att backa lite i ärenden som rör heder och låter någon som 

kan mer om området ta hand om det. (Respondent 1)  

 

Vissa respondenter talade om hur vissa ärenden kunde fördelas till de personer på arbetsplatsen 

som var mer kunniga om området. En respondent nämnde att hon/han oftast fick ärenden som 

rör hedersproblematiken då hon/han besatt mer kunskap i dessa frågor än de andra. 
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Det är oftast en enda person som tar emot denna typ av problematik. Oftast när det 

förekommer en utsatt person så är det tilldelat till en person som har mer koll på situationen 

kring heder. (Respondent 2) 
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9 Diskussion  

I detta kapitel av studien kommer studiens resultat att diskuteras mot syfte och frågeställningar. 

Avsnittet inleds med en sammanfattning av resultaten.  

9. 1 Sammanställning av resultat  

Vårt syfte med den här studien var att utforska hur socialarbetare upplever sin kunskap och 

resurser i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Studiens syfte och frågeställningar 

formulerades med utgångspunkt i viktiga aspekter i tidigare forskning. Studiens 

frågeställningar var hur socialarbetare upplever sin kunskap för arbetet med hedersrelaterat 

våld och förtryck samt hur socialarbetare upplever de resurser som finns för att utföra ett 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vårt resultat visade att majoriteten av respondenter ansåg att kunskapen var viktig för ett 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt vår studie har en del respondenter 

beskrivit hur viktigt det är att ha rätt kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att 

stötta hedersutsatta. Vidare visade studiens resultat att en del respondenter ansåg att de hade 

täckande kunskaper för att utföra ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck samtidigt 

menade respondenterna att de aldrig kan bli fullärda. Vissa andra respondenter uppgav att de 

behövde mer kunskap om området, för att på ett bättre sätt kunna hantera hedersrelaterade 

ärenden. Resultatet visade även att flera respondenter inte hade tillräckligt med resurser och 

riktlinjer för att utföra ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Detta i sin tur ledde till 

konsekvenser som bristande trygghet och oro över arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck. En respondent beskrev hur bristande verktyg och resurser skapade en känsla av 

ensamhet.  

 

9. 2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt 

Wikström Wikström och Ghazinour (2010) uppger att socialtjänsten har ett ansvar för arbetet 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Jensen, Schmidt, Jareno och Roselius (2006) 

bedrivs det sociala arbetet mot hedersvåld i första hand av socialtjänsten, skolan och frivilliga 

organisationer. Wikström och Ghazinour (2010) menar att socialtjänsten ansvarar att ingripa i 

fall av misshandel, genom det sociala ansvaret för att skydda unga flickor och kvinnor som 
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utsätts för HRV (Wikström & Ghazinour, 2010).  Myndigheterna och socialtjänsten har 

kritiserats för ett tveksamt agerande eller att de inte har agerat enligt lagstiftning (Wikström & 

Ghazinour, 2010). Al Gharaibeh (2016) menar att socialt arbete kräver kunskap om kulturella 

och andra underliggande faktorer såsom utbildning och användbar information för att 

motverka hedersvåld mot kvinnor och flickor. Denna studies resultat ger en samstämmig bild 

av det som Wikström och Ghazinour (2010) och Al Gharaibeh (2016) beskriver i sin 

forskning. Trots att socialtjänsten har ett ansvar för arbetet med HRV, så visade studiens 

resultat att en del respondenter inte har tillräckliga kunskaper och att de behöver mer 

utbildning om området för att öka kunskapen. Bristande kunskap har i sin tur lett till olika 

konsekvenser för arbetet, exempelvis som bristande trygghet samt osäkerhet inom det sociala 

arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.  

Majoriteten av respondenterna i vår studie menade att utan kunskap och förståelse för klienten 

så finns det en risk att man “tappar” klienten där hon är. De flesta respondenterna i vår studie 

menade att den hedersutsatta återvänder till sin destruktiva miljö om hon inte får rätt stöd. 

Detta stämmer överens med vad Schlytter och Linell (2010) beskriver i sin studie och de 

menar att flickor inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck blir övergivna i sina 

problem och får hantera sin situation på egen hand. Hellgren och Hobson (2011) uppger hur 

den bristande hanteringen av hedersärenden resulterar i att de som faller offer för förtrycket 

isoleras från resten av samhället eftersom de inte vågar anmäla sina familjer. En del 

respondenter i vår studie uppgav att människor som var på väg att bryta upp ur en destruktiv 

miljö behöver ett långvarigt stöd. Många som vill lämna en våldsam miljö gör flera försök 

innan de lyckas. 

Studien visade vidare att flera respondenter hade otillräcklig resurser för att utföra ett arbete 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Edquist, Cederberg och Tengqvist (2017) beskriver att 

det saknas rutiner som är mer specifika för hedersproblematiken. De menar att socialarbetare 

förlitar sig alldeles för mycket på rutiner som har med vanligt våld att göra (Edquist, Cederberg 

& Tengqvist, 2017). Resultatet från vår studie visade likheter med den vetenskapliga rapporten. 

Majoriteten av studiens respondenter menade att det saknas rutiner och att det inte finns 

riktlinjer för ett arbete med hedersrelaterat våld. Detta har i sin tur enligt respondenterna lett till 

olika konsekvenser såsom bristande trygghet i deras arbete. Det framkom i vår studie att 

ärenden tilldelas till vissa specifika personer på arbetsplatsen då kunskapen oftast är 

personbunden. Detta är även något som Olsson och Bergman (2018) beskriver i sin rapport, att 
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viktig kunskap oftast är personbunden och knuten till en enskild handläggare. Edquist, 

Cederberg och Tengqvist (2017) uppger hur en del respondenter i deras studie varit osäkra på 

sina egna kunskaper inom området. Samtidigt visade deras resultat att en del respondenter känt 

sig otrygga kring huruvida man som handläggare har rätt verktyg för att upptäcka alla fall som 

rör hedersproblematiken (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). Vårt resultat visade att 

respondenterna som var kunniga inom sin yrkesroll avseende området hedersrelaterat våld och 

förtryck, gav uttryck för osäkerhet om den egna kunskapsnivån. Vidare gav en respondent 

uttryck för hur bristande verktyg och resurser skapar en känsla av ensamhet. Vår studie visade 

att respondenterna hade en upplevelse om att det fanns tillräckligt med stöd från ledningen. 

Detta stämmer inte överens med tidigare forskning. Olsson och Bergman (2018) menar att 

ledningen inte ger rätt typ av stöd i hedersärenden. Det som vi kunde identifiera i denna studie 

var att respondenterna upplevde att det fanns mest resurser kring samarbetet mellan teamet och 

chefer. Ett flertal av våra respondenter visste exakt hur de skulle få stöd om de behövde hjälp. 

När det kommer till hjälpmedel för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck så lyftes 

riskbedömningen PATRIARK av respondenter i vår studie.  Olsson och Bergman (2018) 

beskriver hur ett arbete med riskbedömning ger socialarbetaren ett bättre underlag i ärenden 

som är komplexa, men att det däremot finns en tidsbrist i arbetet för användning av 

riskbedömning. Belfrage, Strand, Ekman och Hasselborg, (2011) uppger att riskbedömningen 

PATRIARK har utgjort en lättare hantering av förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck 

och hur våldets olika karaktärer ges i uttryck. I vår studie berättade respondenterna om 

komplexiteten för användning av bedömningsinstrumentet PATRIARK och att det i många fall 

kan vara svårt att hinna med. En del respondenter är heller inte utbildade i riskbedömningen 

PATRIARK. Sammanfattningsvis så råder det bristande kunskap inom riskbedömningen 

PATRIARK.  

Foucault (2017) uppger strukturen för den hierarkiska ordningen med olika exempel. Inom 

hederskulturen uppstår också den hierarkiska ordningen, där kvinnan står längst ned i 

pyramiden och mannen högst upp (Schlytter, 2004). Detta kan ge en sammankoppling till det 

kulturella perspektivet för en lättare förståelse av våldet. Det kulturella perspektivet ger uttryck 

för en icke-västerländsk hederskultur som präglas av patriarkala värderingar (Socialstyrelsen, 

2013). För att vidare förstå den hierarkiska ordningens pyramid kan man förbinda Foucaults 

(2017) makthierarkiska ordning med det intersektionella perspektivet, det vill säga vem som 

rangordnas längst upp och längst ner. Det intersektionella perspektivet belyser hur människors 
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möjligheter, erfarenheter och identiteter har rötter i de olika rangordnade maktpositionerna 

inom samhället. Maktpositionen i sin tur är också en bidragande faktor när det exempelvis 

kommer till kön, klass, etnicitet, funktionsvariation och religion. Det intersektionella 

perspektivet är av stor vikt då det ger en helhetsbild av de olika maktrelationerna samt hur de 

samspelar med varandra (NCK, 2010). 

Foucault nämner om biomakt och den disciplinära makten, där den disciplinära makten 

innefattar kontroll på individnivå och biomakten på “samhällsnivå” (Foucault, 2017; Nilsson, 

2008). Resultatet i vår studie visade komplexiteten att förstå de olika mekanismerna bakom 

makten. När det diskuteras om makt på individnivå och samhällsnivå framkom det i vår studie 

att respondenterna uppfattade att det handlade om flera olika aktörer. En respondent i vår studie 

uppgav att det är ett komplext område och svårt att förutse vilka aktörer det gäller, om det gäller 

en enstaka person eller ett helt kollektiv.  Med referens till Foucaults maktteori kan man se 

hedersvåldet och förtrycket utifrån en befolkningsnivå och individnivå. Dessa två aspekter gör 

det möjligt att förstå hur strukturen kring hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut.  

Makten är en stor påverkande faktor när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. I vår 

studie framkom det att makt har varit en återkommande faktor under studiens gång. När 

respondenterna i denna studie talade om makt så talade de oftast om maktrelationerna på två 

olika nivåer: makt mellan offer och förövare och makt mellan klient och professionell. 

Skillnaden mellan det traditionella våldet och hedersrelaterat våld är att det hedersrelaterade 

innefattar ett kollektiv, där våldets utövande kan härstamma från flera makthavare. Det är alltså 

inte bara en aktör som har en maktposition, utan flera aktörer som besitter en maktposition. Av 

vårt resultat framkom det hur en aktör kan styra och ställa med ett offer från ett annat land. 

Foucault menar att personer som utövar makt oftast är fullt medvetna om vad de gör (Foucault, 

2017) – vilket kan relateras till rapporten om hur makten utformats med utgångspunkten i att 

behålla kvinnans kyskhet och hennes oskuld (Olsson & Bergman, 2018). Gärningsmannen 

utövar makt medvetet för att uppnå heder (Foucault, 2017). För att lättare förstå Foucault (2017) 

förklaring om hur makten utövas medvetet, kan man göra en sammankoppling till 

könsperspektiv. Könsperspektivet belyser viljan till att kontrollera kvinnors sexualitet genom 

våldets utövande (NCK, 2010). När det kommer till arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck så menade en del respondenter från vår studie att makten är viktig och inte alltid något 

som behöver vara negativt. En respondent från vår studie uppgav att kunskap ger makt och 

makt behöver absolut inte vara något negativt utan det kan vara något positivt. Foucault (2017) 
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menar att de återkommande former där makt påverkas kan ges i uttryck inom kunskapen. Han 

menar att kunskapen ger makt och makt ger kunskap (Foucault, 2017). En del respondenter i 

vår studie menade att makten gör att man kan hjälpa den utsatta med rätt typ av stöd samt förstå 

den utsattas situation vilket underlättar arbetet med dem som faller offer för hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

 

9. 3 Styrkor och svagheter med studien 

Nedan kommer studiens styrkor och svagheter att diskuteras. En fördel – och en viktig 

förutsättning – med studien var att alla respondenter hade ett arbete som är kopplat till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Respondenterna var medvetna om problematiken och hade 

på olika sätt kommit i kontakt med fenomenet hedersvåld och förtryck. Nackdelen med 

urvalet var att det var ett litet antal intervjupersoner, vilket naturligtvis utesluter anspråk på 

generalisering vilket inte heller var studiens syfte. Tidsbristen var också en svaghet då det 

begränsade våra möjligheter att intervjua fler respondenter. Valet av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer uppfattade vi som en styrka i studien, eftersom det gav oss 

möjlighet att få en djupare förståelse av respondenternas upplevelser. Vi kunde lyssna 

”färdigt” på respondenternas erfarenheter och dessutom underlätta fria samtal under 

intervjutillfällena.  

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att följdfrågorna inte blir densamma vid alla 

intervjutillfällen. Vidare finns det en risk för att respondenterna ville visa sig kvalificerade för 

ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck och inte vågade tala om de svagheter som de 

upplever inom sin yrkesroll. Frågorna kunde upplevas blottande för dem i deras profession. 

Om studien istället hade utgått från en kvantitativ design med exempelvis enkäter hade vi 

självfallet inte fått samma svar. Det hade möjligtvis bidragit till en känsla av anonymitet. Å 

andra sidan innebar och möjliggjorde de kvalitativa aspekterna en djupare förståelse för de 

upplevda känslorna, då de mer tar sikte i subjektivitet än kvantitet.  

En styrka med studien är dess överförbarhet, då vi uppfattar att resultaten kan ha giltighet för 

andra liknande sammanhang. Däremot betyder det inte att det är möjligt att uppnå samma 

resultat om studien genomförs på nytt, eftersom det handlar om erfarenheter från varje 

individuell respondent.  
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En nackdel med studien var att vi saknade erfarenhet av att ställa intervjufrågor, vilket 

resulterade i att vi många gånger hade svårt för att ställa vissa följdfrågor. Det kunde 

dessutom bli upprepningar under vissa tillfällen då respondenterna svarat på frågor som vi 

inte ställt. Det positiva var att vi oftast fick samma svar på de upprepade frågorna, vilket 

förstärkte trovärdigheten i studien. Upprepningar kan många gånger uppfattas som 

frustrerande för respondenterna – men det var inget vi kunde lägga märke till då de flesta 

respondenterna hade ett intresse för dessa frågor. 
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10 Slutsats 

Vår studie visar att många socialarbetare saknar tydliga riktlinjer, kartläggningar och rutiner, 

vilket i sin tur resulterar i känslor som osäkerhet för en del respondenter inom deras yrkesroll. 

De socialarbetare som deltog i studien upplever en viss svårighet kring ett arbete med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot visar studiens resultat att trots bristande resurser i 

arbetet med HRV har socialarbetare ett bra kollegialt stöd. Studien visar vidare att det behövs 

mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att socialarbetare på rätt sätt ska kunna 

bemöta sina klienter. Med hjälp av kunskaper och rätt bemötande skapas trygghet för ett 

arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Studien visar att kunskapen ger makt och makt 

och kunskap är förbundna och beroende av varandra. Makten gör att man kan hjälpa den 

utsatta med rätt stöd samt förstå den utsattas situation vilket underlättar arbetet med de 

hedersvåldsutsatta. Mer forskning behöver bedrivas gällande att utreda och arbeta med 

hedersrelaterat våld och förtryck för att stärka socialarbetarnas kompetens för arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
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12 Bilagor  

12. 1 Bilaga 1  

INFORMATIONSBREVET  

Information om deltagande i en C-uppsats riktat till socialarbetare som i sitt arbete 

kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna studie. 

Syftet med vår studie är att utforska hur socialarbetare upplever tillgång till kunskap, resurser 

och trygghet i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.  Hedersrelaterat våld är ett 

komplext samhällsproblem och vår studie syftar till att belysa hur socialarbetare upplever sina 

förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Det kan bidra till en djupare förståelse för vad som 

är viktigt för att socialarbetare ska kunna erbjuda ett gott stöd till dem som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

I studien kommer fem yrkesverksamma socialarbetare att delta. Ett strategiskt urval har 

gjorts av socialarbetare som i sin yrkesutövning arbetar med hedersrelaterat våld och 

förtryck, för att på så sätt få den information som är mest relevant för studiens syfte. 

Datainsamling sker genom semistrukturerade individuella intervjuer som beräknas att ta cirka 

40–60 minuter. Intervjun kommer att beröra frågor om hur du som socialarbetare upplever 

tillgång till kunskap, resurser och trygghet i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Frågorna avser endast din professionella yrkesroll och inte ditt privata liv. Som deltagare har 

du möjlighet att bidra med viktig kunskap och om du vill får du naturligtvis ta del av den färdiga 

uppsatsen. 

Intervjuerna kommer att spelas in. För att obehöriga inte ska ha tillgång till intervjuerna 

kommer inspelningarna att ske på en enhet som inte är kopplad till ett nätverk (ingen 

internetåtkomst). Det insamlade materialet kommer därefter att transkriberas. För att deltagarna 

inte ska kunna identifieras genom sina svar kommer alla personuppgifter vid transkribering att 

anonymiseras. Efter studiens genomförande kommer inspelningarna att raderas. 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 

också rätt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan 

du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Deltagandet i undersökningen sker inte utan ditt samtycke. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga för studien, se nedan. 

 Falun, februari  
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12. 2 Bilaga 2  

Intervjuguide  

Ålder och kön:  

Tjänstetitel/arbetsuppgifter: 

Utbildning: 

Tid i yrket:  

 

Intervjufrågor 

● Hur går det till när du arbetar med ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck?  

  

● Har ni något särskilt stöd/resurser för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck? 

(följdfråga: Riktlinjer, bedömningsmetoder?) 

  

● Har du någon specifik utbildning för ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck? 

  

● Vilken kunskap upplever du vara viktig för arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck?  

 

●  På vilket sätt anser du att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck bör bedrivas? 

 

● Hur upplever du din kunskap/kompetens för arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck? Upplever du att du som socialarbetare har tillräcklig/adekvat kompetens för 

arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck? Varför?  

  

● Känner du oro/obehag/osäkerhet för att arbeta med ärenden som rör hedersrelaterat våld 

och förtryck? Motivera. 

  

●  Upplever du att du har det stöd och de resurser som du behöver för arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck?  Motivera. 

Avslutningsvis  

Finns det något som du vill tillägga eller som du anser att vi missat att fråga om som kan vara 

viktigt för vårt arbete? 
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