
 

 

 

Examensarbete 

Hedersrelaterat våld och 

förtryck 
Multidimensionell utsatthet och kulturell 

stereotypifiering  
 

Författare: Mona Nadr Ali & 

Salwan Diwan 

Handledare: Marita Pekkanen 

Examinator: Martin Hugo 

Termin: VT20 

Ämne: Socialpedagogik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2MB53E 



  
 

i 
 

Abstract 
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The purpose of the study is to highlight discourses that appear in professionals’ 

descriptions of various aspects of honor-related violence and oppression. The study is 

based on seven qualitative semi-structured interviews with professionals who are in 

contact or have been in contact with the phenomenon within the social services. The 

theoretical and methodological approach has been based on a Foucauldian-inspired 

interpretation method and an intersectional perspective in order to gain a depth and a 

breadth in the analysis of the empirical data. We concluded among other things that 

honor-related violence and oppression can and should be understood without a 

perspective of we against them. The professionals explain the phenomenon as something 

that only exists within people with a different background than Swedish. Other cultures, 

religions and nationalities are opposed to Swedishness. Furthermore, the participants 

mention that the problem occurs everywhere around the world where no specific culture, 

religion or nationality is seen as the bearer of honor-related violence and oppression. By 

contrast, individuals from the Middle East who have Islam as faith are categorized more 

easily in honor related cases. This is based on prejudice and stereotypical notions of 

predetermined roles when it is the question of who the perpetrator and the oppressed is in 

the honor-related context. In addition, it may result in vulnerability in several dimensions. 

We propose research where vulnerable people can come to speak, get their voices, 

thoughts and feelings heard. Also, research that can make hidden groups visible for the 

social services in relation to honor-related violence and oppression, such as LGBTQ 

individuals.  
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 Inledning 

Socialstyrelsen (2019) uppger att allt för många människor idag utsätts för hot, våld och 

begränsningar på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Problematiken har 

uppmärksammats alltmer under de senaste åren där utsatta har synliggjorts i större 

utsträckning. Både kvinnor och män kan utsättas. Våldet och förtrycket utmärker sig på 

olika sätt men är ofta välplanerat, kollektivt utövat och sanktionerat mot den som öppet 

utmanar eller trotsar den rådande normen samt anses dra skam över kollektivet. Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK, 2010) nämner att våldets kollektiva karaktär är komplext 

där gränsen mellan offer och förövare kan vara otydlig. De som har medverkat till förtryck 

kan ha agerat utifrån en situation av utsatthet. Det kan exempelvis vara en person som 

känner sig pressad att sätta kollektivet och hedern före den enskilda individen. 

Socialstyrelsen (2019) nämner att våldet och förtrycket kan yttra sig på olika sätt, alltifrån 

att utsättas för fysisk, psykiskt och socialt våld till att leva med normer som begränsar 

samt inskränker individens självbestämmande. Det handlar i många fall om hot som 

begränsar personens handlingsutrymme, sexualitet, rätt att välja partner, kläder, fritidsliv 

och umgänge. Unga kan tvingas att kontrollera sina syskon och för vuxna kan det handla 

om att inte få skilja sig. Vidare kan våldet och förtrycket uttrycka sig i bland annat 

kränkningar, isolering, tvångsäktenskap, bortförande, misshandel och mord. Detta görs i 

syfte att återfå det som uppfattas som förlorad heder. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett intressant socialt problem som är aktuellt både 

nationellt och internationellt. Sociala problem behöver sociala interventioner av olika slag 

(jmf Meeuwisse & Swärd, 2008). Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att 

den yrkesverksamma strävar efter att uppdatera sina kunskaper och söka nya metoder att 

arbeta med (Cederlund & Berglund 2017). Samhällsfenomen som hedersrelaterat våld 

och förtryck problematiserar bland annat kulturella stämplingsprocesser, 

diagnosticeringskultur samt en växande riskgrupp för exkludering som är områden av 

intresse för det socialpedagogiska fältet (jmf a.a.). Som framtida socialpedagoger är det 

av vikt att inneha kunskaper om fenomenet då vi kan möta människor som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld eller som utsätter andra för det. Det socialpedagogiska arbetet syftar 

till att stödja personen i fråga och vår förståelse av problematiken påverkar våra val av 

insatser. I denna studie ämnar vi till att bidra med kunskap och en bredare förståelse av 

fenomenet genom en intervjubaserad studie som problematiserar diskurser som 

framträder i yrkesverksammas beskrivningar i arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck.  
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 Bakgrund 

Hedersproblematik, hederskonflikt och hedersvåld är några av de nya begrepp i det 

svenska språket som introducerades i takt med debatten om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Ålund och Alinia (2011) skriver att debatten i svensk kontext har sin förankring 

i händelserna på 1990-talet och i början av 2000-talet då de tre flickorna Pela, Sara samt 

Fadime med invandrarbakgrund mördades av familjemedlemmar. År 2002 mördades 

Fadime av sin far och dådet intensifierade debatten om fenomenet i Sverige vilket 

resulterade i att den svenska regeringen initierade satsningar mot hedersrelaterat våld och 

förtryck året därpå. NCK (2010) nämner att regeringen investerade cirka 180 miljoner 

kronor under perioden mellan 2003–2007 på att se över skyddat boende, låta 

Länsstyrelsen kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, utforma 

handböcker i ämnet samt påbörja insatser i förebyggande syfte. Förekomsten av 

problematiken undersöktes både på regional och lokal nivå. En kartläggning genomfördes 

i Stockholm år 2007 i syfte att undersöka omfattningen av det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket i form av en enkätundersökning. Uppdraget kartlade det som kallas för 

hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors 

personliga rörelsefrihet. 30 procent av samtliga elever i årskurs nio i Stockholms stad 

deltog i studien, totalt 2300 respondenter. Resultatet visade att 3 procent av pojkarna och 

7 procent av flickorna som deltog i undersökningen levde under hedersrelaterade 

begränsningar där hot samt våld ingick. Det var inte endast hot och kränkningar som 

kartlades utan även normer som anses vara förknippade med hederskultur. Året därpå 

tillfördes nya medel för att utveckla frågan om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 

våld samt våld i samkönade relationer. Ytterligare omkring 70 miljoner kronor tilldelades 

Länsstyrelsen under perioden 2009–2010 i syfte att förebygga hedersrelaterat våld (NCK, 

2010).  

I senare mätningar visade det sig att omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck var 

svårt att belägga, svårt att undersöka samt att det finns mörkertal (Socialstyrelsen, 2019). 

Socialstyrelsen fick i uppdrag under 2017 av regeringen att kartlägga omfattningen av 

fenomenet i Sverige, i alla åldersgrupper. Detta var inte möjligt att fullfölja på grund av 

svårigheterna som nämns ovan. Däremot genomfördes kartläggningar i Göteborg, Malmö 

och Stockholm där cirka 6000 elever i årskurs nio fick svara på frågor som visade att 

mellan sju och 20 procent av ungdomarna levde/lever med hedersrelaterade normer och 

förtryck. En kartläggning i Uppsala där 1063 niondeklassare i 13 Uppsalaskolor svarade 

på en enkät visade att 20 procent av flickorna och tio procent av pojkarna hade/har ett 

oskuldskrav på sig. 26 procent av flickorna och sju procent av pojkarna svarade att 

familjen bestämmer deras framtida partner. Länsstyrelsen i Östergötland som ansvarar 

för den nationella stödtelefonen som ger råd och stöd till yrkesverksamma som arbetar 

mot hedersvåld rapporterade en ökning från 600 till 959 på ett år i antalet hedersrelaterade 

ärenden (Ibid). 

Socialstyrelsen (2019) lyfter upp att Sverige är bundet av FN:s och Europarådets 

konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor samt våld i hemmet, 

även kallad som Istanbulkonventionen. Konventionen signerades 2011 och ratificerades 

samt trädde i kraft 2014. Regeringen (2019) påpekar att Istanbulkonventionen är det mest 

heltäckande och utförliga instrumentet för mänskliga rättigheter inom detta område. Det 

handlar om åtgärder mot alla former av våld inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck. 

Den 19:e december 2019 beslutade regeringen om ett flertal satsningar för att motverka 

mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om cirka 

300 miljoner kronor under 2020. 110 miljoner fördelas till länsstyrelserna i syfte att stödja 
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den nationella strategin för att förebygga och bekämpa fenomenet. Regeringen (2019) 

nämner att medlen ska bland annat gå till att utveckla verksamheten med regionala 

kommun- och myndighetsgemensamma resurscentral, till stöd för barn och vuxna som är 

utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (a.a.). 

Larsson (2019) påpekar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett omtvistat ämne där 

starka känslor väcks till liv i debatten. Även att det råder en viss okunskap och fördomar 

samtidigt som att många har starka åsikter om vad det innebär samt vilka som är förövare. 

Ofta förknippas fenomenet med kultur och religion, något som invandrare skulle ha med 

sig från sina hemländer samt att det skulle vara ett redskap för att kontrollera kvinnans 

sexualitet. NCK (2010) skriver att forskning visar på ett samband med att vara religiös 

och fenomenet. Däremot saknas samband med någon specifik religion. Detta bekräftas av 

Socialstyrelsen (2019) som också markerar att problematiken kan förekomma oavsett 

födelseland, kultur eller religionstillhörighet. Odenbring (2015) påpekar att 

hedersrelaterat våld och förtryck inte har en religiös grund men att fenomenet har 

förekommit i draziska, kristna, muslimska och judiska samfund. Även att hedersbrott har 

dokumenterats i flera delar av världen som till exempel Brasilien, Jordanien och USA. 

 

Larsson (2019) betonar att hedersrelaterat våld och förtryck oftast sker i det osynliga samt 

att få utsatta vågar berätta om det. Socialtjänstens arbetsform är dessutom komplicerad, i 

hög grad individberoende och har begränsade personalresurser där det råder brist på tid 

samt utrymme till att samtala med klienter. Hanteringen av ett sådant problemkomplex 

som yrkesverksam kräver skicklighet för att kunna förstå hedersrelaterat våld och förtryck 

samt tillämpa rätt insatser samt ge rätt skydd till den utsatta. Professionella bör inneha en 

bred kunskap om vålds- och brottsrelaterade frågor för att se gränser mellan olika 

våldstyper samt kunna avgöra vad som är hedersrelaterat eller inte. Vidare påpekar 

Larsson (a.a.) att socialtjänsten kan ställas inför andra sorters utmaningar såsom att i 

mötet med klienten höra olika versioner av dennes sanning. Yrkesverksamma får sällan 

en samstämmig berättelse då olika historier med motsägelser kan yttras av olika berörda. 

 

Socialtjänsten arbetar utifrån de lagar som finns och som kan användas vid 

hedersrelaterade ärenden. Socialnämnden har ansvaret att se till att den som utsätts för 

brott samt dennes närstående får stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11 § (SFS 

2001:453). Bestämmelsen gäller alla individer oavsett kön och ålder (Socialstyrelsen, 

2019). Socialtjänstlagen säger även att socialnämnden ska verka för att barn och unga ska 

växa upp under trygga förhållanden samt bedriva en verksamhet med förebyggande 

arbete för att förhindra att barn och unga far illa 5 kap § 1 (SFS 2001:453). Lagen (SFS 

1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) möjliggör också stöd, 

hjälp och skydd för unga utsatta.  
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 Tidigare forskning  
 Kulturell stereotypifiering 

I en studie gjord av Ålund och Alinia (2011) betonar skribenterna att genus- och 

generationsrelaterat våld är ett relativt modernt fenomen i Sverige samt att 

hedersvåldsdebatten handlar om ämnen utöver tvång, våld eller mord riktat mot unga 

flickor. Dessa ämnen handlar bland annat om grova kategoriseringar av olika kulturer och 

mentaliteter. NCK (2010) påpekar att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är 

omtvistat samt har skapat frågor om vi mot dem, vad som ses som normalt, avvikande, 

svenskhet och integration. Många gånger används den kulturella aspekten för att förklara 

fenomenet där tolkningen av våld grundar sig på en så kallad hedersideologi och lägger 

fokus på kulturella samt värderingsmässiga skillnader. Hederskultur förklaras utan att 

specifikt analysera våldet. Våldet ses som en icke-västerländsk hederskulturell 

manifestation fylld av patriarkala värderingar. 

Ålund och Alinia (2011) diskuterar kulturaliseringen och etnifieringen av våld mot 

kvinnor som förekommit i delar av svensk forskning. De menar att svensk forskning kring 

området ställer västerlandet som civilisationens bärare mot orienten som förkroppsligad 

av den muslimska världen och att den kännetecknas av kvinnoförtryck samt hederskultur. 

Skribenterna hävdar att sådan polarisering av kulturer innebär att  upplysta 

västerlänningar måste gå samman för att försvara individens fri- och rättigheter från 

kvinnoförtryckande fundamentalism, stammande från icke-europeiska regioner. Den 

typen av bestämd kulturpolarisering kan vara problematisk i det avseendet att försvara 

allmängiltiga humanistiska värden, demokratiska värderingar och jämställdhet. Ålund 

och Alinia (a.a.) nämner att kulturalisera (vi mot dem-mentalitet) sociala processer även 

tyder på: 

          …att de politiska skillnaderna, dvs. skillnader som bygger på politisk 

ojämlikhet eller ekonomisk exploatering, naturaliseras och därigenom 

neutraliseras till ”kulturella” skillnader, som bidrar till att upprätthålla den 

sociala rangordningen eftersom kulturella skillnader underförstås som 

”something that cannot be overcome (Ålund & Alinia, 2011, s.45). 

Det kan dessutom framhäva en etno-kulturell separatism i förhållande till tolerans i 

förhållande till våld mot kvinnor generellt ifall den utsatte och den skyldige till brott är 

av utländskt ursprung. Det var även tidigare den riktning det svenska rättsväsendet mer 

eller mindre använde som argument. Våldet bedömdes som den etniska minoritetens 

ensak där våldet förklaras med ”deras kultur”. Författarna betonar även att våldet fungerar 

stigmatiserande framför allt (dock inte uteslutande) för flickorna, de unga kvinnorna och 

den etniska gruppen. Således bidrar en essensialiserad syn på kultur att våldet negligeras 

där våldsutsatta känner sig ignorerade och missförstådda vid sökandet av hjälp (Ålund 

och Alinia, 2011). NCK (2010) styrker det Ålund och Alinia diskuterar samt uppger att 

den våldsutsatta personen kan känna sig otrygg i majoritetssamhället även dra sig för att 

söka stöd samt hjälp. Individen i fråga väljer då att stanna kvar i en utsatt situation eller 

återvänder till familjen om man upplever att stödet brister. 

Odenbrings m.fl. (2015) studie gällande skolans strategier för att hantera misshandlade 

barn visade att professionella inom skola bygger sina olika förklaringar om 

barnmisshandel utifrån familjens bakgrund. Svenska föräldrars misshandel och 

försummelse av barn förstås och förklaras ur sociala, psykiska och psykiatriska problem, 

medan samma beteende hos föräldrar med utländsk bakgrund ramas in och förklaras ur 
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ett kultur- eller etnicitetsperspektiv (Odenbrings m.fl., 2015). NCK (2010) nämner också 

att våldet kulturaliseras och att det bidrar till stigmatisering samt särskiljande av 

invandrare från svenskar trots en generell välvilja bland myndighetspersoner. Risken med 

kulturalisering och etnisk diskriminering är att det kan bidra till att möjliggöra våldet. En 

konsekvens kan bli att det svenska samhället hamnar i en liknande sits som USA där 

svarta män inte anmäls för våldtäkt eller misshandel av svarta kvinnor då det kan 

reproducera rasistiska föreställningar om den svarte mannen som våldtäktsman (a.a.).  

Ålund och Alina (2011) uppger att våld och olika typer av kränkningar av kvinnors 

rättigheter i hederns namn som sker är förknippade med genusrelationer men även 

förtryck, till det politiska systemet, staten och rättssystemet, krig och militarism, socio-

ekonomiska-förhållanden med mera. Våldet behöver kopplas till sociala och kontextuella 

villkor i tid och rum för att kunna förstås samt frikopplas från faktorer som präglas av 

etnocentrism. Detta baseras på en homogeniserad förståelse av kultur som blundar för 

komplexiteten av ofta sammankopplade maktdimensioner som genus, klass och etnicitet. 

När ett sådant synsätt förankras i forskning, massmedia och politiska diskurser påverkas 

positioneringen av sociala grupper i mångkulturella samhällen, individuellt socialt 

aktörskap, identitetsskapande och subjektivitet. 

 

 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets karaktär 

Björktomta (2019) undersökte karaktären av hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet 

utifrån 11 utsatta kvinnors upplevelser i Sverige. Deltagarna i studien var mellan 16 och 

20 år gamla med icke-svenskfödda föräldrar. Studiens resultat visade olika former av våld 

med varierande syfte, hur sammanflätade och integrerade formerna var samt våldets 

repetitiva natur. De olika formerna av våld är uppdelade i fyra teman: Symboliskt, socialt, 

psykologiskt och fysiskt våld. 

Symboliskt våld visades i intervjuerna av en faders tysta ilska och att han vänder ryggen 

till sin dotter. Det visades även genom att föräldrar uttrycker en arg blick i syfte få dottern 

att känna skuld och/eller skam. Genom kroppsspråk och känslor kunde föräldrar förmedla 

till sina döttrar vad som var tillåtet samt inte tillåtet att göra. Syftet med denna form av 

våld är att socialisera döttrarna till normer som lydnad och kyskhet. Dotterns kyskhet ses 

av familjen som en symbol för familjens heder. Skribenten lyfter fader- och 

dotterförhållandet samt att det kännetecknas av respekt. Respekt tolkas av som en 

sammankopplad blandning av olika känslor som kärlek, beundran, lojalitet, skam, skuld 

och rädsla. Denna känsloblandning menar Björktomta (a.a.) är ett sätt att berätta för oss 

människor om vi agerar på rätt sätt. Sedan kan vi känna en känsla av säkerhet och stolthet 

eller agera felaktigt där vi får en känsla av skam, skuld samt kanske till och med rädsla 

för bestraffning.   

Socialt våld beskriver hur deltagarnas rörelsefrihet och handlingsutrymme blev 

begränsade. Pappan hade ofta kontroll över ekonomi, vänner, fritid, mobiltelefon och 

internet. Det fanns också starka krav på att döttrarna skulle ta en större roll i och ansvar 

för hushållssysslor samt omhändertagande av syskon jämfört med sina bröder. 

Björktomta (a.a.) skriver att temat för socialt våld är föräldrarnas försök i upprätthållandet 

av familjenormer i deras dagliga liv, i ett nytt land och i ett nytt samhälleligt sammanhang. 

Med olika värderingar och normer särskilt när det gäller familjefrågor, jämställdhet samt 

ungdomars sexualitet. För deltagarna var det begränsningar i flera områden i deras liv. 

Det psykologiska våldet utgör både symboliskt och socialt våld. Våldet kännetecknas av 

verbala övergrepp, tystnad, kränkande av integritet, avvisning, isolering, hot om våld, 
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dödshot med mera. En specifik form av psykologiskt våld diskuteras i Björktomtas (2019) 

studie, emotionell utpressning. Det avser känslor av obehag och beskriver handlingar 

samt attityder (tystnad inkluderat), genom att skapa känslor av skam och/eller skuld, 

utpressar lydnad samt begränsar den utsattes handlingsutrymme. Emotionell utpressning 

framkom hos de familjer där papporna använde fysiskt våld. Intervjuerna visade att denna 

form av våld oftast används av mödrarna för att tvinga döttrarna att lyda sina pappor 

(Björktomta, a.a.).  

Det fjärde temat, det fysiska våldet vars syfte framförallt är att straffa olydnad eller 

kränkningar av familjens normer. Den här formen av våld hade upplevts av färre deltagare 

än de andra tidigare formerna. Björktomta (2019) nämner att en av deltagarna berättade 

att hennes föräldrar var medvetna om att det fysiska våldet inte var ett alternativ för 

föräldrarna. Deltagaren nämnde följande: 

So it doesn’t help if you get beaten – you have to speak, you know, talk (Björktomta, 

2019, s.457). 

Deltagarna som refererade till fysiskt våld visade att  pappor oftast var huvudsakligen 

ansvariga. Våldet omfattade olika handlingar och i ett par familjer var det bröderna som 

var ansvariga. I en familj var det mamman som var ansvarig. Våldet uttrycktes genom 

misshandel, allvarliga kroppsskador, förvisning, bortrövande, tvångsförlovning och 

mordförsök. 

 

 Utmaningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck  

I en hederskontext är det familjen som utsätter sina familjemedlemmar i syfte att 

underordna sig den rådande familjestrukturen, förövarna är oftast inte öppna för en 

förändring. Detta är en utmaning för yrkesverksamma, NCK (2010) konstaterar att 

socialtjänstens ideologiska utgångspunkt går ut på att hålla samman familjen men att det 

krockar med utsatta flickors situation. Vidare diskuteras bland annat att socialtjänstens 

arbete påvisar brister i hanteringen av ärenden gällande omhändertagna flickor. Flickan 

omhändertas inte i vissa fall eftersom problematiken inte karaktäriseras som 

hedersrelaterat, trots att andra aktörer gjort bedömningen att problemkomplexet är 

sammanhängande med hederskulturella begränsningar. En slutsats som diskuteras i 

NCKs (2010) studie är att ju äldre flickan är desto bättre möjligheter är det att få hjälp 

från socialtjänsten. Unga kvinnor över 18 år har en större chans att få sitt ärende prövat 

utifrån ett individuellt perspektiv och deras egen verklighet. Ytterligare diskuteras vikten 

av långsiktiga och varaktiga insatser. Det framställs tydligt att det finns ett behov av 

samordning och bättre samverkan mellan myndigheter samt aktörer som kommer i 

kontakt med fenomenet. Vidare problematiseras den generella bilden på hur en utsatt 

person kategoriseras, det är inte bara heterosexuella unga flickor eller kvinnor som utsätts 

för den här typen av våld och förtryck. Ett sådant synsätt kan leda till att andra grupper 

osynliggörs som till exempel homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 

(HBTQ). NCK (2018) konstaterar att HBTQ-ungdomar är en dold grupp inom olika 

samhällsorgan som till exempel Socialtjänsten. Yrkesverksamma har otillräcklig kunskap 

om den gruppens specifikt utsatta tillstånd. Tidigare forskning belyser även att det behövs 

mer kunskap om hur socialtjänsten, skolan och andra aktörer hanterar frågan, men även 

hur organisationer och myndigheter arbetar preventivt samt attitydförändrande.  

Alizadeh m.fl. (2011) nämner i sin studie att yrkesverksamma kände sig professionellt 

hindrade att utföra sitt jobb samtidigt som de ville skapa en trygg och tillförlitlig miljö 

för flickorna som var utsatta. Flickorna använde strategier för att förhindra en 
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rapportering till myndigheter. Deras lojalitet mot sina familjer blev problematiskt i arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck då många inte ville vända sig mot sin familj samt 

riskera att förlora den. När professionella ville rapportera om våld i hemmet sa flickorna 

att de skulle förneka alla anklagelser. Således kunde de inte bevisa någonting. Sekretessen 

är enligt skribenterna avgörande för flickorna i dessa situationer då de sökte stöd med 

rädsla för att informationen sprids. Däremot var de professionella tydliga med vilka regler 

som gäller för dem och att sekretessen kunde brytas under vissa omständigheter, till 

exempel att socialtjänsten kontaktas när det framkommer att en ungdom far illa. 

Yrkesverksamma beskrev att de inte kan utföra sitt jobb på ett vanligt sätt i dessa 

situationer. Exempelvis ville de använda familjeorienterade interventioner som en lösning 

men blev tveksamma om det var rätt för flickorna och om det istället kunde skada dem. 

Vidare upplevde sig de yrkesverksamma maktlösa och visste inte vad som förväntades av 

dem i situationer med de utsatta flickorna samt undrade om de på något sätt varit till hjälp 

i mötena. Ytterligare en utmaning i arbetet är svårigheten att tolka den information som 

kommer in av en utsatt individ. De professionella yttrade en svårighet att tolka allvaret i 

hot från familjerna till de utsatta, exempelvis när vissa ungdomar berättade att deras familj 

kommer att döda dem för att de hade gjort något som går emot familjens regler eller heder. 

I sådana situationer beskrev de yrkesverksamma att de inte visste hur allvarlig situationen 

var och hur de skulle gå tillväga för att hjälpa de utsatta.  
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 Teoretiska utgångspunkter 
Som tidigare nämnts förklaras det hedersrelaterade våldet och förtrycket ur en kultur- 

samt religionskontext (jmf Odenbring, 2015). Det förklaras även som en universell 

företeelse där patriarkala strukturer är det centrala och fokus läggs på den patriarkala 

överordningen där män är överordnade kvinnor. Dessa synsätt skiljer sig åt i huruvida 

den underliggande problematiken ska härledas till kultur, religion eller kön. Ett 

intersektionellt perspektiv som genomsyrar den här studien används i syfte att lyfta in 

centrala begrepp och kategorier för att belysa hur olika kategorier samt maktasymmetrier 

integreras samt påverkas av varandra. De centrala begreppen ses i relation och inte i 

kontrast till varandra. Vi ämnar till att bidra med kunskap och en bredare förståelse av 

fenomenet genom en intervjubaserad studie som problematiserar diskurser utifrån 

centrala begrepp som genus, etnicitet, religiös tillhörighet, nationalitet och sexualitet. 

 

 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är den skandinaviska motsvarigheten till engelskans intersectionality. 

Begreppet kommer av verbet to intersect som innebär att genomskära eller att korsa 

(Lykke, 2007). Ambitionen med det intersektionella perspektivet är att analysera sociala 

företeelser genom att lyfta in centrala sociala kategorier såsom genus, etnicitet, religiös 

tillhörighet, nationalitet och sexualitet med mera. Intersektionalitetsbegreppet rymmer en 

förståelse för hur sådana maktasymmetrier och deras olika dimensioner (samt dess 

effekter) är bundna med varandra genom en dynamisk interaktion. Vikten läggs på att 

identifiera skärningspunkten mellan kategorierna istället för att analysera dem separat 

från varandra. Lykke (a.a.) lyfter upp ett exempel där bosniska kvinnor utsattes för 

våldtäkt av serbiska soldater under kriget i forna Jugoslavien. Att den avskyvärda 

handlingen utfördes på grund av kvinnornas kön, nationalitet och etnicitet. De olika 

kategorierna i denna händelse kan inte särskiljas från varandra, våldtäkterna inrymde alla 

kategorier samtidigt. Skribenten betonar vikten av att se kategorierna som beroende av 

varandra och kontexten men även att en social kategori bär med sig föreställningar om 

andra sociala kategorier. Mattsson (2015) styrker det Lykke diskuterar och betonar att 

kategorierna ses som komplexa, sammanvävda, samt något som konstrueras i och genom 

varandra, men även att samspelet mellan dem bidrar till att konstruera ojämlikheter. Det 

i sig är utgångspunkten för det intersektionella perspektivet.  

Mattsson (a.a.) hävdar att det väsentliga som händer i det sociala arbetet sker i mötet 

mellan klient och socialarbetare. Socialt arbete är en kommunikativ praktik och handlar 

om att möta människor. I mötet sker även en prövning av ens egna föreställningar om den 

andre från båda parters sida. Det är i samspel mellan socialarbetaren och klienten samt 

den kontext de befinner sig i som skapar det sociala arbetet. Mattsson (a.a.) lyfter upp 

fyra nivåer av det professionella mötet. Relationella nivån som avser själva mötet och 

vad som händer i den. Upplevelsenivån som handlar om klientens och socialarbetarens 

egna upplevelser under mötet. Strukturella nivån som berör ramar, regler och bestämda 

metoder som styr mötet. Slutligen den positionella nivån som kommer att användas i 

denna studie, den här nivån beskriver de positioner som finns och har en viktig roll i 

mötet. Positionella faktorer kan vara genus, etnicitet, religiös tillhörighet, nationalitet och 

sexualitet, det vill säga de kategorier som är centrala inom det intersektionella 

perspektivet. Dessa positioner har en påverkan på mötet och är relaterade till 

samhällsstrukturer samt tvingande kategoriseringar (jmf Ålund och Alinia, 2011). De kan 

ge olika maktpositioner beroende på vilka positioner människor kan inta. Mattsson (2015) 

lyfter också upp mäns överordning i samhället som en påverkande faktor i det konkreta 
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mötet mellan enskilda män och kvinnor (Mattsson, 2015).  Män i grupp är överordnade 

kvinnor i grupp och  resulterar i individuella effekter. Vidare diskuteras att många 

socialarbetare kan vittna om hur mötet mellan klient och yrkesverksam kan variera 

beroende på positionella faktorer. Klasspositioner lyfts som en utmanande faktor i det 

professionella mötet. 

 

 Diskursanalys 

 

Michel Foucault var en av flera som utvecklade teori och begrepp inom diskursanalysen. 

Diskursen står för att visa vad som äger rum i samhället men visar även en process där 

mening skapas (Bryman, 2018). Inom olika diskurser finns det olika sätt att tala, tillåta, 

inkludera, exkludera. Enligt Eriksson och Hultman (2018) påverkas människans 

förhållanden till verkligheten beroende på vilken diskurs denne befinner sig i och 

verklighetsuppfattningen förändras efter den. Språket är ett sätt att utöva makt eller 

påtryckningar vilket även är kopplat till en viss diskurs. Foucault menade att makt ”skapas 

i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och en 

annan.” (Burman, 2015).  

  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) nämner att diskursanalys kan användas som både 

teori och en metod. De är sammanlänkade, gränsen mellan var teorin slutar och metoden 

börjar är svår att dra. Skribenterna uppger även att en förenklad definition av begreppet 

diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Inom ramen av den här 

studie innebär det att när begreppet diskurs används, då talas det om det bestämda sättet 

att tala om och förstå hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare beskrivs att alla sociala 

fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Diskursanalysen syftar till att 

bidra med förståelse av det sociala livet som diskursiv konstruktion. Däremot ämnar inte 

denna sorts analys till att fastställa en slutgiltig eller bestämd betydelse av det fenomen 

som studeras. Detta innebär att teorin inte möjliggör en fast definition om fenomenet samt 

dess uttryck utan enbart hur deltagarna i studien talar om ämnet i det ögonblicket ämnet 

kommer på tal.  
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 Syfte och frågeställningar 
 Syfte 

 

Syftet är att lyfta fram diskurser som framträder i yrkesverksammas beskrivningar av 

olika aspekter av hedersrelaterat våld och förtryck. 

  

 Frågeställningar:  

 

• Hur beskriver yrkesverksamma hedersrelaterat våld och förtryck?  

  

• Hur beskriver yrkesverksamma problem och möjliga insatser?  

 

• Hur beskriver yrkesverksamma att de lär sig om hedersrelaterat våld och förtryck? 
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 Metod 
 Socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk ansats  

Bryman (2018) skriver att socialkonstruktionismen lägger vikt på att sociala företeelser 

och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar samt återskapar. 

Dessutom att sociala företeelser och kategorier är något som skapas genom socialt 

samspel där de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Det i sig innebär 

bland annat att hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i den här studien bidrar till 

att kunskapen om fenomenet förstärks eller förändras för oss, både medvetet samt  

omedvetet.  

Vivien Burr uppmärksammar att de socialkonstruktionistiska angreppssätten är många 

och skiftande men även komplexiteten att karakterisera dem alla (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Hon binder ihop fältet genom fyra premisser. Den första premissen är 

kritisk inställning till självklar kunskap. Kunskapen människor har om världen kan inte 

direkt anses vara en objektiv sanning. Sättet att kategorisera världen sätter grunden för 

världsbilden där verkligheten är tillgänglig för människor endast genom människors 

kategorier. Den andra premissen är historisk och kulturell specificitet. Människors syn på 

kunskap om världen ses alltid som kulturellt och historiskt präglat. Tredje premissen är 

samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap produceras i sociala 

interaktioner där gemensamma sanningar byggs upp och en kamp om vad som är sant 

eller falskt skapas. Hur människor uppfattar världen skapas och upprätthålls i sociala 

processer. Fjärde och sista premissen är samband mellan kunskap samt social handling. I 

en bestämd världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara. Olika sociala 

världsbilder leder alltså till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av 

kunskap samt sanning resulterar därmed i konkreta sociala konsekvenser. Utifrån dessa 

premisser ses hedersrelaterat våld och förtryck som språkligt konstruerat och 

sammanhangsbundet (jmf a.a.).  

 Kvalitativ metod 

Studiens syfte och socialkonstruktionism var anledningen till att en kvalitativ metod 

valdes. Metoden är användbar i vår studie för att sättet att tala om hedersrelaterat våld 

och förtryck enligt oss förstås utifrån diskursen om fenomenet, det vill säga hur vi 

använder vårt tal och ord samt hur dessa får betydelse i sammanhanget. Bryman (2018) 

betonar att den kvalitativa metoden lägger tonvikten på ord och dess betydelse samt 

föränderlighet, den fokuserar även på upplevelser och erfarenheter. Vidare fångar 

metoden upp värderingar och normer i olika sammanhang där den möjliggör bland annat 

att känslor samt tankar kan analyseras mer djupgående. Kvantitativa studier däremot är 

mer inriktade på kvantifiering av innehållet där siffror och statistik är det centrala. Denna 

studie undersöker upplevelser snarare än siffror och därför anses en kvalitativ metod vara 

bäst lämpad. Bryman (a.a.) påpekar även att en kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sin art. Inom ramen av den här studien används ett 

intersektionellt perspektiv och dess begrepp men fokus läggs på de begrepp som vuxit 

fram ur den insamlade empirin. Det innebär att studien delvis vilar på en induktiv ansats 

där teori framställs baserat på insamlad empiri (jmf Bryman 2018 & Thuren 2007). 

Vidare valdes intervjuer som metod med en öppenhet för subjektiva inslag (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips 2000) för att uppnå studiens syfte. Syftet är att lyfta fram diskurser 

som framträder i professionellas beskrivningar i olika aspekter av hedersrelaterat våld och 
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förtryck. Hur intervjuerna genomfördes i praktiken beskrivs under avsnittet 

genomförande av intervjuer. 

 

 Urvalsmetod 

 Urval av tidigare forskning 

 

Sökmotorer som Social service abstract, ERIC, Swepub, OneSearch och Google Scholar 

användes för att hitta adekvat forskning om hedersrelaterat våld och förtryck där svenska 

och engelska sökord har använts i kombinationer. Sökorden var: Heder, hedersrelaterat 

våld, honor, honour, honor abuse, honour-based abuse, honour-based violence, family 

honour, violence, ethnicity och social services. Sökningarna avgränsades till årtalen 

2010–2020 för att hitta tidsenlig forskning och peer-reviewed samt refereegranskat som 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Utöver sökmotorerna, sökorden och 

avgränsningarna har det varit givande att gå igenom olika studier, offentliga debatter samt 

facklitteratur i syfte att identifiera viktiga forskare men även för att få en bredare 

förståelse.  

 

  Urval av deltagare 

 

Intervjuerna bestod av sju personer varav fyra är verksamma som socialsekreterare inom 

socialtjänsten. Resterande tre hade arbetat som socialsekreterare, två av dem arbetar i 

dagsläget med fenomenet men på ett annat sätt och en har gått i pension. Kraven var att 

intervjupersonerna skulle ha minst två års yrkeserfarenhet inom socialtjänsten och inneha 

en akademisk utbildning inom socialt arbete (till exempel socionom, socialpedagog, 

beteendevetare eller motsvarande) som bakgrund. 

 

För att hitta deltagare som ville delta i studien använde vi ett målinriktat urval och 

snöbolls- eller kedjeurval (jmf Bryman, 2018). I viss bemärkelse är det ett slags 

bekvämlighetsurval, ett sätt att enkelt och snabbt komma i kontakt med möjliga 

intervjupersoner. Den här typen av urval rekommenderas när ett specifikt nätverk står i 

fokus då andra urval kan vara svåra att tillämpa (a.a.). Frågan vändes till enhetschefer och 

socialsekreterare inom socialtjänsten i olika kommuner via mail, vi skickade även med 

ett digitalt informationsbrev och intervjuguide. Vi bad enhetscheferna och 

socialsekreterarna att skicka mailet vidare till sina anställda och/eller kollegor som skulle 

vara intresserade, eller som hade relevant yrkesroll för att delta i studien. Responsen var 

låg,  endast fyra socialsekreterare valde att medverka. Vi kompletterade urvalsmetoden 

genom att söka respondenter genom våra personliga nätverk och kunde då få ihop det till 

sju deltagare. 

 

 Anonymisering av deltagare 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett känsligt område, i detta sammanhang innebär det 

känsliga berättelser för den yrkesverksamma. Flera deltagare markerade vikten av att de 

förblev anonyma i studien. Det har gjorts tydligt för deltagarna att en fullständig 

anonymisering är omöjlig att uppnå. Utgångspunkten för att anonymisera deltagarna 

inom ramen av denna studie är att använda fiktiva könsneutrala namn och hen som 

pronomen när det ska refereras till respektive informant. Presentationen av informanter 

har begränsats till hur länge de har jobbat som socialsekreterare för att försöka att 

tillgodose deltagarnas önskemål och vi har även valt att inte skriva ut vilka respektive 

utbildningar de har.  
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  Presentation av deltagare 

 

Jordan, över 10 år  

Charlie, över fem år 

Alexis, över fem år 

Robin, över två år 

Sasha, över 10 år  

Kim, över 10 år 

Mika, över fem år 

 

 Genomförande av intervjuer 

 

Ett informationsbrev (bilaga 1) och en intervjuguide (bilaga 2) skickades ut i samband 

med kontakt med socialtjänsten samt de medverkande från det personliga nätverket. 

Informationsbrevets syfte var att informera om ambitionen med studien och 

förutsättningarna för intervjun samt hur den var tänkt att gå tillväga. Syftet med 

intervjuguiden var även att få deltagaren att reflektera över frågorna innan 

intervjutillfälle, då studien i huvudsak handlar om yrkesverksammas tolkningar, 

uppfattningar och åsikter där svaren inte handlar om vad som är rätt eller fel. På så sätt 

kunde de förbereda sig och bestämma om det fanns någon fråga de inte vill besvara för 

att underlätta för både intervjupersonen och forskare. Därefter bestämdes ett datum och 

plats för intervjuerna efter deltagarnas önskan. Tre intervjuer genomfördes på respektive 

deltagares arbetsplats, en intervju genomfördes hemma hos personen ifråga, en intervju 

genomfördes på en mötesplats enligt dennes önskemål och slutligen en via telefon. Ett 

intervjutillfälle bestod av två deltagare samtidigt på deras initiativ då de har samma 

arbetsområde.  

  

Resultatet har baserats på semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Den 

semistrukturerade intervjun har utgått ifrån förberedda frågor som ställdes till alla och 

följdfrågor fick bero på deltagarens svar (jmf Bryman, 2018). Intervjuguiden användes 

som stöd under samtliga intervjutillfällen. Intervjuguiden konstruerades utifrån vår 

förståelse av fenomenet och dess komplexitet, den bestod av relevanta väl formulerade 

öppna frågor för att få deltagarna att tala fritt samt utveckla resonemang kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjumetoden är flexibel och möjliggjorde olika 

perspektiv som lyfts fram av de deltagande där de olika intervjuerna ofta följde samma 

teman men tog olika riktningar beroende på deras svar. 

  

Vi hade ett samtyckesbrev (bilaga 3) som vi önskade att deltagarna skulle underteckna 

fysiskt, men under två intervjuer fick vi ett godkännande verbalt då det fysiska formatet 

glömdes. Syftet var att få samtycke till att bland annat spela in intervjuerna. Vid de två 

intervjutillfällen då det fysiska exemplaret av samtyckesbrevet glömdes fanns det ingen 

möjlighet att åtgärda detta på plats och alla parter var överens om att en muntlig 

överenskommelse var tillräckligt. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta 

transkriberingen och det fördes även anteckningar på plats. Inspelning av intervju är 

väsentlig för att den som intervjuar lätt kan bli distraherad och förlora viktig information 

om denne antecknar under intervjun (Bryman, 2018). För att säkerställa att deltagarna 

hade fått sagt det de ville säga avslutades intervjuerna med frågan om informanterna ville 

lägga till eller ta bort information. Efter intervjuerna påbörjades arbetet med att 

transkribera de inspelade ljudfilerna. Ljudfilerna var mellan 45 minuter till 60 minuter 

långa. 
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 Analys 

 

Vi har använt en diskursanalytisk inspirerad tolkningsmetod i den här studien. Det 

innebär att i tolkandet av det insamlade empiriska materialet har det hämtats stöd från den 

diskursanalytiska teorin. Mer specifikt en teoretiskt-reflexiv användning som innebär att 

med inspiration från Foucault och med hjälp av teoretiska ansatser samt begrepp forma 

en egen metod som bidrar till ett rikt innehåll för studien (jmf Nilsson, 2008). Nilsson 

(a.a.) hävdar att det är i linje med ett foucauldianskt perspektiv att forma specifika 

metoder anpassad för alla forskningsuppgifter. Diskurser är en slags representation av en 

framställd verklighet där språket har en viktig roll i att konstruera och konstituera vår 

världsbild (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Efter en diskursanalytisk läsning av det 

empiriska materialet lokaliserades samt kategoriserades konstruktioner som betraktades 

vara diskursstyrda. Fokus i analysen var de centrala sociala kategorierna som inryms i det 

intersektionella perspektivet, hur de hade använts och konstruerats. Det vill säga hur 

begreppen genus, etnicitet, religiös tillhörighet, nationalitet och sexualitet med mera 

beskrevs. Allt intervjumaterial har varit viktigt för studiens problematisering och har 

placerats på samma nivå (jmf Nilsson, 2008). 

 

Analysprocessen har bestått av upprepade läsningar av det transkriberade materialet i 

syfte att utvinna olika språkliga kategorier. Det är av vikt att forskaren införskaffar sig en 

överblick i första hand för att kunna analysera insamlad empiri och även en noggrann 

läsning om diskursanalysen för att synliggöra språkliga konstruktioner (Bryman, 2018). 

Under processen har det också varit viktigt att vara vaksam mot att falla in i 

reduktionistiska resonemang (jmf Nilsson, 2008). Det innebär en vaksamhet för att inte 

beskriva komplexa begrepp med hjälp av enklare begrepp. Ett diskursanalytiskt 

tillvägagångssätt gör det möjligt att uppmärksamma det märkvärdiga i något som 

framträder som legitimt. Det innebär att fenomen som framställs som absoluta sanningar 

eller korrekt fakta ifrågasätts genom att uppmärksamma det implicita och/eller explicita. 

Det som analyseras och undersöks är hur intervjupersonen konstruerar sina utsagor men 

även det som underförstås, omöjliggörs samt det som impliceras ( jmf a.a.). 

  

 Bearbetning 

 

Intervjuerna transkriberades med noggrannhet, dock exkluderades skratt och pauser i 

transkriptionen då det inte uppfyller ett syfte i studien. Utskrifterna lästes och i slutet 

noterades det som ansågs vara mest viktigt eller intressant. Materialet lästes ett par gånger 

för att inte missa något viktigt för resultatet.  Vidare gjorde vi en första kategorisering 

vilket bidrog till en ökad förståelse av den insamlade empirin samt det teoretiska urvalet 

(jmf Bryman 2018). Mer specifikt använde vi olika nyckelord som deltagarna använde 

och olika diskurser som nämndes i materialet. Bryman (a.a.) menar att denna inställning 

innehåller ett intresse för det språk som används för att beskriva diskurser på ett speciellt 

sätt och att det är essentiellt för diskursanalysen. Efter identifiering av kategorierna 

granskades de, när en och samma företeelse beskrivs med två eller flera ord eller fraser 

används det endast ett ord eller en fras. Begrepp och kategorier som relaterade till 

existerande litteratur kategoriseras utifrån de existerande definitionerna. I denna studie 

strävas det efter att hitta diskurser som besvarar våra frågeställningar och uppfyller vårt 

syfte, parallellt med att ha en viss objektivitet till kategoriseringen av diskurserna. 

Bryman (a.a.) uppger att utan en viss distans finns det en risk att hamna i en situation där 
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deltagarnas utsagor och värderingar försvaras istället för att analyseras. Alltför mycket 

objektivitet kan å andra sidan resultera i att deltagarnas perspektiv blir svåra att förstå. 

 

 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2018) lyfter upp begreppet tillförlitlighet som består av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

Dessa begrepp fungerar som kriterier och har tagits hänsyn till för att erhålla en god 

forskningskvalitet i denna studie. 

 Trovärdighet 

En studie som är trovärdig innebär att forskaren säkerställer att forskningen har utförts 

enligt de regler som finns samt att resultaten rapporteras till de medverkande personerna. 

Deltagarna ska bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet på rätt sätt (jmf Bryman, 

2018). Utifrån studiens tidsram har det inte varit möjligt att få en respondentvalidering 

och bekräftelse på det transkriberade materialet. Däremot har det utförts en 

sammanhangsmarkering för att få en korrekt tolkning av deltagarnas tal under intervjuns 

gång. Deltagarna fick även utrymme på slutet av intervjun att korrigera uttalanden eller 

välja att utesluta något de hadde sagt under intervjun.  

  Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar om att resultatet från en studie ska kunna generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten, det som kan vara avgörande är vilket urval som 

undersöks (Bryman, 2018). En social miljö och sociala förutsättningar som gäller vid en 

inledande studie är näst intill omöjliga att upprepa för att kunna replikera (a.a.). Den här 

studien kan vara användbar för verksamheter som arbetar med hedersrelaterat våld och 

förtryck där resultatet kan komma till användning i form av en ökad förståelse. Däremot 

är det inte möjligt för oss som har skrivit studien att vara objektiva, i enlighet med 

socialkonstruktionismen bidrar vi alltid med subjektiva inslag. Språket och 

beskaffenheten av verkligheten är kontextbundet samt beroende av deltagarna i studien 

(jmf Bryman, 2018, Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

    

  Pålitlighet  

En fullständig redogörelse för alla moment under en forskningsprocess ökar studiens 

pålitlighet. Detta görs  exempelvis genom att redogöra syfte, fördjupade beskrivningar, 

frågeställningar, urval med mera (Bryman, 2018). Det har redogjorts för alla delar av den 

här studien och arbetsprocessen. Kriteriet inbegriper även ett intagande av ett granskande 

perspektiv. Kritiska aspekter av bland annat den valda metoden lyfts fram i dess 

metoddiskussion i syfte att öka pålitligheten (jmf a.a.) 

 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vid avslutad forskning ska det framgå i studien att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller teori påverkat studiens resultat eller utförande. Bryman (a.a.) menar att 

det ska vara tydligt för forskaren att utgå från att det inte går att vara helt objektiv och 

försöka säkerställa för läsarna att det är i god tro som studien har utförts. En 

socialkonstruktionistisk ansats innebär att en objektiv ställning inte är möjlig att uppnå 

(jmf a.a.). Däremot har medvetna värderingar utelämnats genomgående i studien. 
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 Etiska överväganden 

För att kunna utföra den är studien behövde vi beakta olika etiska aspekter. Enhetschefer 

och socialsekreterare inom socialtjänsten, i olika kommuner i landet, kontaktades för att 

både få en bred geografisk utsträckning samt att det hjälpte till att avidentifiera deltagande 

socialsekreterare. Besök på olika verksamheter har även hjälpt att öka studiens 

tillförlitlighet för att få ett bredare perspektiv på hur olika kommuner arbetar. Dessa 

kommuner eller socialsekreterare ska inte kunna identifieras i studien. Som tidigare 

nämnts begränsades informationen om deltagarna till fiktiva könsneutrala namn och hur 

länge de har arbetat som socialsekreterare. Det berörda ämnet i den här studien är känsligt 

och innebär känsliga berättelser för de yrkesverksamma som har deltagit. De 

medverkandes personliga uppgifter sparades på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde 

komma åt dem. Material som spelades in och digital transkribering sparades i låsta 

dokument på studentkonto som endast vi hade tillgång till. Fysiska anteckningar som 

skrevs ned under intervjutillfällen eller vid kategorisering av information som vi ansåg 

vara känslig skrevs ned digitalt och laddades upp i det låsta dokumentet. Sedan förstördes 

de fysiska exemplaren. Efter genomförandet av studien raderades de uppgifter som kan 

identifiera deltagarna.  

Vi har tagit hänsyn till de etiska principerna som konkretiseras av Vetenskapsrådet (2017) 

gällande konfidentialitet, integritet och nyttjande i studien. Yrkesverksamma inom 

socialtjänsten exempelvis enhetschefer och socialsekreterare samt de som kommer i 

kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck kontaktades. Information om studiens syfte, 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att bestämma över sin medverkan 

presenterades genom ett digitalt informationsbrev. Eriksson & Hultman (2018) nämner 

att i en forskningsinsats förväntas man att informera deltagarna om syftet och hur 

forskningen är tänkt att gå till. Intervjupersonerna informerades om samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Deltagande i studien informerades om att all 

insamlat material endast ska användas i forskningsändamål och att materialet kommer 

behållas tills studien är gjord samt sedan raderas. Det tydliggjordes för deltagarna att 

deras medverkan är konfidentiell (jmf Bryman, 2018). Som tidigare nämnts fick de flesta 

deltagarna ta del av ett fysiskt samtyckesbrev på plats vid intervjutillfälle. För de som inte 

fick det lästes den digitala versionen upp för dem för att de skulle påminnas om varför de 

deltog och hur processen skulle gå till samt vilka  deras rättigheter under processen var. 

Efter att samtyckesbrevet hade lästs klart hade vi som önskemål att de skulle signera den 

fysiskt eller verbalt i syfte om att förtydliga deras samtycke till medverkan.  

 Arbetsfördelning 

Arbetet inleddes med att söka efter forskning och information kring hedersrelaterat våld 

och förtryck tillsammans. Fördelningen av de olika delarna inom ramen av studien har 

varit flytande. Därav anses resultatet av arbetsprocessen som att båda har varit delaktiga 

i processen. Varje del i studien förutom transkriberingen har vi författat tillsammans. Det 

innebär att båda står bakom samtliga delar av examensarbetet. Transkriberingen 

fördelades på så sätt att den ena transkriberade första delen av intervjun och den andre 

resterande. 
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 Resultat och analys 
 

Detta kapitel redogör för vår sammantagna empiri och de diskurser som har framträtt i 

yrkesverksammas beskrivningar av hedersrelaterat våld och förtryck. Diskurserna ses 

som sammanlänkade och beroende av varandra även om de har sina egna spår. Det som 

analyseras är explicita utsagor och hur de konstrueras men även det som impliceras, med 

hjälp av en foucauldiansk inspirerad tolkningsmetod. Alltså innebär det att fokus läggs på 

det som uttrycks, hur det uttrycks och det som inte nämns. Vidare har vi haft ett 

intersektionellt perspektiv för att uppmärksamma maktsymmetrier och sociala kategoriers 

betydelse i de beskrivningar som framkommer. Samtliga diskurser som presenteras nedan 

berör bland annat etnicitet, kultur, svenskhet, avvikande och normalt.  

 Vi mot dem 

Den insamlade empirin visar att hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs av samtliga 

deltagare, inom ramen av vi mot dem diskursen, som en icke-västerländsk/svensk 

företeelse. Samtliga deltagare kategoriserar fenomenet i relation till människors etniska 

tillhörighet, nationalitet och/eller religion. På det sättet kan problematiken inte ses som 

oberoende av en individs ursprung eller religiösa tillhörighet. Däremot uttalas ingen 

specifik nationalitet, etnicitet eller religion beträffande de utsatta eller förövarna. Men 

genom att det västerländska samhället och den svenska nationaliteten benämns tyder det 

på att ett oppositionellt förhållande till andra nationaliteter existerar. I ett citat nedan 

resonerar Charlie kring hur begreppet hedersrelaterat våld och förtryck används: 

Det är också ett begrepp som vi använder primärt till många nyanlända som kommer 

till Sverige eller andra generationens invandrare. Det är där vi ser just den här 

problematiken skulle jag vilja säga. (Charlie) 

Citatet gestaltar ”icke-svenskhet” i kontrast till den implicita ”svenskheten”, vilket vi 

menar kan förknippas till vi mot dem perspektivet där våldet och förtrycket ses som ett 

icke-västerländskt uttryck (jmf Odenbring m.fl., 2015, Ålund & Alinia, 2011, NCK, 

2010). Mika uppvisar en liknande tankegång när hen ska resonera om hur klientens 

bakgrund kan påverka bedömningen i ett ärende, vilket uppges som oväsentligt: 

Jag är jätteledsen att säga att jag tror att man är mycket snabbare att tro att det är 

hedersrelaterat våld och förtryck i familjen från mellanöstern. Men att man tänker 

att oj här var det lite stökigt i den här familjen, här får vi gå in och hjälpa till i den 

svenska familjen. Tyvärr… Därav att vi pratar mycket våld i verksamheten, vi pratar 

olika slags våld, vi pratar vad ska vi titta efter. Vi tittar inte efter nationalitet, vi tittar 

efter utsatthet. Det är en jädra skillnad. (Mika) 

Det tyder på att vikt läggs vid en individuell bedömning vilket också beskrivs som en 

absolut sanning. Hen talar om ”vi” många gånger, det bidrar till att förstärka denna 

konstruktion av en objektiv verklighet. Däremot impliceras det att etnisk bakgrund kan 

styra hur man ser på samt karakteriserar våldet och förtrycket. Ifall fenomenet visar sig i 

en ”svensk” familj kan det ses som något annat än hedersrelaterat våld och förtryck till 

skillnad från en icke-västerländsk familj. Implicit innebär det även att hedersrelaterat våld 

och förtryck ofta görs till en företeelse som gemene man kopplar samman med personer 

från mellanöstern där fenomenet är en stereotyp (jmf Ålund & Alinia, 2011).  
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I ett citat resonerar Charlie kring insatser och det förebyggande arbetet som bedrivs av 

den kommun hen arbetar i: 

I den här kommunen har vi väldigt segregerade områden där många nyanlända flyttar 

för att det är den enda platsen man kan få lägenhet och att det är den enda platsen 

man har ett socialt nätverk. Där man kan göra sig förstådd, där man kan få hjälp och 

stöd. Det i sig är jättetråkigt men det ökar också att det skapar en mindre insyn av 

den typen av områden också. Mindre dialoger framför allt med myndigheter, skola 

och vi som finns till för att stödja, hjälpa och som kan mildra den här typen av 

problem. (Charlie) 

Nyanlända kategoriseras som en enhetlig grupp av människor. Denna kategori tillskrivs 

egenskaper och beteenden som av deltagaren uttrycks vara allmängiltiga och 

gemensamma för samtliga inom gruppen. Här impliceras även det hedersrelaterade våldet 

och förtrycket dels som något nyanlända har med sig dels som något förknippat med 

socioekonomisk status. Detta tyder på ett särskiljande mellan invandrare och svenskar 

(jmf NCK, 2010) samt utsatta socioekonomiska områden och majoritetssamhället (Ålund 

& Alinia, 2011). Problematiken framställs som icke-västerländsk och något som inte är 

populärt att diskutera i områden där fenomenet existerar. Även att utsatta inte vänder sig 

till majoritetssamhället då de inte kan göra sig förstådda, de får hjälp och stöd av sitt eget 

sociala nätverk istället (jmf Ålund och Alinia, 2011). Det impliceras även att nyanlända 

sitter på en maktposition när de flyttar in i segregerade områden, de kan göra vad de vill 

utan att störas av majoritetssamhället. Explicit nämns det att insyn i sådana områden ökar, 

implicit tyder det på att majoritetssamhället förlorar mer och mer kontroll där segregerade 

områden blir ännu mer segregerade. Detta i sin tur gör att hedersrelaterat våld och förtryck 

inte går att mildra. Alexis menar också bland annat att fenomenet är något som nyanlända 

har med sig: 

Man kommer inte bara till Sverige som flykting, man kommer även och ska arbeta 

här. Vilken information får man då? Vi har haft ärenden där man kommit som 

arbetskraft där man helt plötsligt hamnar i en rättssituation för att man inte vet att i 

Sverige så får man inte slå sitt barn. (Alexis)  

Det impliceras även att hedersrelaterat våld och förtryck är vanligt förekommande i 

nyanländas ursprungsland och att förövare inte hamnar i en rättssituation i sina länder. 

Detta blir också en fråga om svenskhet, vad man får göra och inte får göra i Sverige samt 

att nyanlända behöver informeras om det. Hedersrelaterat våld och förtryck ses som 

avvikande i det svenska samhället. Det blir också en integrationsfråga i det här 

sammanhanget (jmf Ålund och Alinia, 2011). Här impliceras att nyanlända har en 

underordnad position och behöver rätta sig efter de regler och normer som råder i Sverige. 

Jordan resonerar kring vilka utmaningar som kan finnas i arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck och hamnar i en liknande tankegång som föregående deltagare: 

I en västerländsk kultur finns det vissa saker som är gemensamma. Alla har samma 

musik, samma litteratur samma film. Om man ser på hur skolorna ser ut, de går inte 

samma, invandrarbarn och västlänningar är för sig själva… För mig är integration 

gemensamma referensramar. Det betyder att det här är ett verktyg för mig, just att 

ha gemensamma referensramar. I det här sammanhanget fyllde vi på flickornas 

hjärna med information som ungdomar behöver för att kommunicera med andra 

jämnåriga. (Jordan) 

Västerländska barn och invandrarbarn benämns som något oppositionellt. Det som 

impliceras är att barnen inte umgås med varandra för att de inte har gemensamma 
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intressen, något som styrs av den etniska bakgrunden. Detta framställs som aktuellt och 

som absolut sanning. Explicit lyfter hen att i ett hedersrelaterat sammanhang behöver de 

utsatta flickorna få väldigt mycket information för att kunna interagera med västerländska 

barn i skolan. Implicit innebär detta att utsatta barn behöver anpassa sig till västerländska 

barn. Det innebär att utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med en annan etnisk 

bakgrund än västerländskt är i en underordnad position i samhället och behöver anpassa 

sig till den västerländska kontexten de befinner sig i. 

 Den kulturella och religiösa diskursen 

Den kulturella och religiösa diskursen existerar parallellt med vi mot dem diskursen. 

Inom ramen av denna diskurs förknippas synen på vem som kan utsätta individer för 

hedersrelaterat våld och förtryck och vem som kan utsättas för det till personer från vissa 

kulturer och religioner i världen. Däremot beskrivs inte fenomenet som förknippat med 

en specifik kultur eller religion. I citatet nedan resonerar Mika kring att problematiken 

existerar överallt:  

Och då behöver inte vi prata om mellanöstern för väldigt många hänger upp sig på 

det, att ja muslimer och mellanöstern och de länderna, Iran, Irak, Pakistan, 

Saudiarabien och allt. Så gör man i Japan med, i Kina med. Hedersrelaterade mord 

sker inte i bara en religion, islam. Utan hedersrelaterade mord förekommer i alla 

religioner, kristendom, hinduism, buddism, islam. Det behöver inte vara kopplat till 

religion utan många gånger är det kopplat till tradition, sedvänjor och region. det 

behöver inte vara så att alla i det här området tänker så, men vissa regioner gör man 

det (Mika). 

Det som impliceras är att hedersrelaterat våld och förtryck är enkelt att förknippa med 

mellanöstern och muslimer, men att fenomenet existerar universellt och i alla religioner. 

Explicit menar Mika att problematiken kopplas till traditioner och sedvänjor däremot är 

det inte alla inom den regionen som utövar dessa. På det sättet styrker hen konstruktionen 

av sin utsaga som en absolut sanning, att det inte ska förknippas med någon specifik 

religion eller ett visst område i världen. I en liknande tankegång resonerar Charlie kring 

att fenomenet kan finnas överallt men även att det kan uppfylla ett syfte: 

Men det finns många delar av världen där det kanske uppfyller ett syfte också, att 

man har det här och förhålla sig till... Det är klart att det kan finnas och fortleva i alla 

möjliga kontexter. Det tror jag också det har gjorts rent historiskt. Att se på kvinnans 

sexualitet exempelvis om vi går tillbaka i tiden i Sverige. Det vi har ögonen just nu, 

det syns väldigt mycket i den invandring som kommit nu 2015 och som är på tapeten. 

Det är familjer som kommer från mellanöstern främst och har islam som 

trosbakgrund... Men det här är väl ett sätt att disciplinera och för att en människa ska 

följa en viss norm och vad som är bäst för människor, den typen av system har funnits 

i alla delar av världen skulle jag säga. Fast de motiveras olika naturligtvis. Jag tror 

säkert det kan finnas liknande mekanismer idag fast vi inte har kategoriserat det på 

samma sätt men mekanismerna som finns där bakom och syftet med det finns 

naturligtvis i Sverige också. (Charlie) 

Explicit menar Charlie att hedersrelaterat våld och förtryck har existerat i Sverige och att 

det existerar idag dock inte på samma sätt. Implicit innebär detta att fenomenet inte 

existerar hos individer med svenskt ursprung. Problematiken syns inom vissa grupper i 

Sverige, däremot är det individer med utländsk bakgrund och en specifik religion som ses 

som bärare av det. Syftet som fenomenet kan uppfylla är bland annat hur man ser på 

kvinnans sexualitet. Implicit innebär detta att kvinnan ses som bäraren av hedern och 

genom att kontrollera hennes sexualitet blir det möjligt att undvika skam samt bevara 
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anseendet (jmf Björktomta, 2019). Explicit nämner hen även att det i dagsläget läggs 

fokus på invandrare som kom hit 2015 när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. De 

flesta är muslimer från mellanöstern. Implicit innebär detta att företeelsen tillskrivs en 

viss kategori där individen behöver vara invandrare från mellanöstern och Islam som 

trosbakgrund. Deltagaren avslutar citatet med ett påstående om att liknande mekanismer 

går att återfinna i en svensk kultur, däremot är det mindre sannolikt att det kategoriseras 

som hedersrelaterat våld och förtryck. Det fungerar som en sorts betydelsefixering där 

fenomenet begränsas till vissa grupper av människor med en viss kulturell och religiös 

bakgrund. Charlie använder ”det tror jag” i början av citatet vilket blir till en personlig 

åsikt men sedan växlar till ”vi”. Det är ett sätt att utvidga sitt resonemang till att inkludera 

fler än sig själv. Enligt citatet är det fler än hen som har denna bild av fenomenet. I citatet 

nedan resonerar Kim i en liknande tankegång där hen bland annat beskriver fenomenet 

som galen: 

Sverige har ju också haft en galen hederskultur här. Det är inte jätte långt tillbaka i 

tiden egentligen men när kyrkan tappade makten försvann det till slut. Det är ju 

åtskilliga kvinnor som har dränkts i brunnar till exempel. Att de har blivit gravida 

och hit och dit. Det har varit mycket sådant här med men det ser man inte riktigt 

tänker jag.  (Kim) 

Explicit menar Kim att fenomenet har funnits i Sverige ur en historisk kulturell och 

religiös kontext. Implicit menar hen att sekulariseringen av det svenska samhället har tagit 

bort det som en gång kunde ses som hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt 

distanserar sig deltagaren från fenomenet genom att beskriva det som galen hederskultur. 

Vidare lyfts kvinnors utsatthet ur ett historiskt perspektiv där normer om kyskhet också 

var rådande när kyrkan hade makten. Här impliceras att när normer om kyskhet bryts så 

leder det till döden och att det är förknippat med hedersrelaterat våld och förtryck (jmf 

Björktomta, 2019). Däremot är det inget som syns i den svenska kontexten. Sasha lyfter 

också mord som nära förknippat med fenomenet i citatet nedan: 

 
Det finns även homosexualitet tänker jag som inte är accepterat i alla kulturer. Man 

är ju inte lika utsatt idag i Sverige om man är homosexuell även om det finns sådana 

ärenden där man absolut är det. Men jag tänker att vara svensk och leva som 

homosexuell är ju inte ett jättestort problem medan i de här kulturerna kan det absolut 

vara förenat med dödsfall tänker jag. Det tänker jag att man kan tänka i heder. 

(Sasha) 

Sasha lyfter upp att homosexualitet är förenat med döden i vissa kulturer men inte i en 

svensk kontext. Fenomenet beskrivs genom att människor från en annan kultur ställs i 

relation till ”svenskar”, de två kategorierna ställs i opposition till varandra. Deltagaren 

beskriver sin uppfattning om kultur som att den vore allmängiltig och som en generell 

sanning. En distinktion mellan svenskhet och icke-svenskhet i form av ” de här 

kulturerna” där dessa uppfattas avvika från svenska normer förstärker denna 

konstruktion. Vilka kulturer som avses framkommer inte av citatet men det är andra 

kulturer än den svenska som åsyftas vilket blir tydligt av den näst sista meningen. Här 

impliceras det att utsatta kan mördas (jmf Björktomta, 2019) för att bevara hedern inom 

vissa kulturer däremot existerar inte den här problematiken hos individer med svenskt 

ursprung. Ärenden kategoriseras på olika sätt när det gäller utsatta individer som 

identifierar sig som homosexuella. Kulturell tillhörighet blir en viktig faktor i hur dessa 

ärenden ska kategoriseras. 

Alexis nämner explicit våld och förtryck som ett sätt till att inte förlora sitt anseende: 
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Jag tänker att det finns en enorm rädsla som driver det här våldet framåt. Att förlora 

sitt anseende, sin heder, att inte kunna kontrollera vad som kommer skall framåt. Vi 

ser dem här tjejerna som kommer hit där man försöker skapa sig en frihet. Rädslan 

för vad det kan innebära utifrån den kulturella kontexten man är van vid innebär att 

man begränsar och förtrycker. Det grundar sig inte i per automatik i elaka människor 

utan det finns en rädsla för att konsekvenserna ska bli förödande för tjejen eller för 

killen som det också kan vara. (Alexis) 

Alexis förknippar fenomenet till en annan kulturell kontext än den svenska och till 

nyanlända individer med icke-svenskt ursprung. Explicit nämns bland annat att förövare 

kan utsätta individer på grund av en rädsla av den nya kulturella kontexten man har 

kommit till. Implicit innebär detta att när nyanlända kommer till Sverige kan det bli 

kulturkrock som tvingar en till att ta till våld och begränsa sina familjemedlemmar i syfte 

att bevara hedern, det i sig innebär inte att man är ond. Det som impliceras är bland annat 

att det är så man gör när man kommer från dessa kulturer vilket krockar med svenska 

normer. Både tjejer och killar kan utsättas. Det impliceras även att kulturerna som tjejerna 

och killarna är vana vid är begränsande vilket skiljer sig åt från den svenska kontexten 

som tillåter en att skapa sig en frihet. Detta kan vara ett hot för hedern ifall exempelvis 

en flicka får den svenska friheten, det kan innebära att hon går emot de normer som råder 

hemma och följer majoritetssamhällets normer. I en liknande tankebana nämner Jordan 

att föräldrarna kan vara förövare: 

Växer man upp i den här kulturen vet man att det finns ett förtryck från starka 

personligheter i familjen. Det kan vara mamma och/eller pappa. De strukturerna är 

välbekanta. (Jordan) 

Citatet implicerar att det finns tydliga hierarkiska strukturer där mamman och/eller 

pappan rangordnas högst upp parallellt med att det är kulturellt betingat. Föräldrarna sitter 

på makt och kan förtrycka och begränsa sina barn i syfte att bevara hedern i familjen (jmf 

Björktomta, 2019). Explicit nämns det att hedersrelaterat våld och förtryck är en del av 

kulturen men det är också något som individen som befinner sig i den kontexten är väl 

medveten om. Implicit begränsar det fenomenet till en viss kultur där man som individ 

väljer en underordnad position ifall man stannar kvar i en sådan kontext. Både utsatta och 

förövare blir underordnade de strukturer som råder i kulturen. Förövare kan också ses 

som utsatta i detta sammanhang (jmf NCK, 2010). Utsatta kan känna utsatthet dels från 

föräldrarna och den kulturella strukturen. Implicit innebär detta även att det är så man gör 

i vissa kulturer och de som ingår i det är väl medvetna om det.  

 Familjesystem 

 

Familjen beskrivs som arenan för förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck av 

deltagarna. Det förstås som ett kollektiv via blodsband där det råder patriarkala strukturer 

samtidigt som det är kulturellt betingat. Sasha resonerar kring hur hen ser på fenomenet i 

citatet nedan: 

 
Det är patriarkala tankesätt som styr mig när jag ser på fenomenet. Där en man 

bestämmer över hela systemet. Sedan följer pappan, mamman, bröderna och 

flickorna kommer sist. De följer den som är starkast i familjen. Patriarkala 

familjesystem är mitt huvudperspektiv. Det är för mig enormt komplex eftersom 

kulturen har förändrats i alla länder som hederskultur har sina rötter. (Sasha) 

 

Explicit nämns det att det finns tydliga patriarkala strukturer och en hierarki där en man 

styr som sedan följs av pappan i familjen. Implicit innebär det att det är ett system som 
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består av en stor och liten familj där den stora familjen kommer först i strukturen. Vidare 

benämns detta som en komplex företeelse som existerar utanför Sverige och den svenska 

kulturen. Flickor placeras i botten av hierarkin. Detta innebär att de ses som svagaste 

länken i familjen och är i den mest underordnade positionen. Charlie resonerar i ett 

likande tankemönster kring familjesystemet: 

 
Jag tänker att det ska finnas släkt och familj nätverk som har en gemensam uppgift 

att faktiskt upprätthålla en heder inom familjen. Och det här gör man mer eller 

mindre till nästan vilket pris som helst. Att utöva våld är ett sätt att kontrollera hedern 

i familjen. Jag tänker att det finns patriarkala strukturer i det här nätverket också som 

man ser ofta, det finns män som har en övergripande beslutande rätt och att det här 

med att upprätthålla någon form av heder. Att inte visa skam utåt och det gör man 

främst mot sina landsmän eller dem som har samma kultur eller religion, det är där 

det är viktigast att man håller. (Charlie) 

 

Syftet med strukturen är att upprätthålla hedern vilket blir den beslutande mannens 

främsta uppgift i familjen. Våld är ett verktyg som kan användas mot familjen och av 

familjen när hedern hotas. Implicit innebär detta att hedern kan skadas endast internt, av 

någon som är inkluderad av kollektivet. Däremot är det externa, individer från samma 

kultur som har en likadan trosuppfattning, som ger skäl för kollektivet till att upprätthålla 

hedern. Detta innebär att familjen är underordnad den kulturella kontexten den befinner 

sig i där upprätthållandet av hedern är det viktigaste och det finns inga gränser till hur 

man gör det. I citatet nedan beskriver Robin hur många nätverket kan bestå av: 

 
Om det kommer en kvinna med barn, en dotter eller syskonpar som jag hade vid ett 

tillfälle, då dröjer det inte speciellt länge när familjen kommer efter. Då kommer 

släktingarna, det kan komma 20, 25, 30, 40 personer. (Robin) 

 

Implicit innebär detta att kollektivet kan organisera sig snabbt i syfte att hindra 

yrkesverksamma i deras arbete. Kollektivet kommer i stora mängder för att hindra den 

utsatte från att söka hjälp från socialtjänsten men även för att lösa problematiken på egen 

hand. I citatet nedan menar Charlie att fenomenet sker i det slutna, inom familjen: 

 
Man ska ha i åtanke att hedersrelaterad problematik inte sker öppet på något sätt, det 

sker i ett slutet familjenätverk där väldigt lite information faktiskt går ut. Man löser 

problemen internt med familjen. Och att det är ingen annan som ska ha med det att 

göra egentligen. (Charlie) 

 

Explicit nämns det att ingen utanför familjen får blanda sig i familjeproblem. Implicit i 

det här sammanhanget blir det att familjen exkluderar sig själv från majoritetssamhället. 

Familjens egna normer och regelverk blir en viktig faktor i upprätthållandet av heder. De 

löser sina egna problem internt vilket också gör att de sitter på makt då familjen 

undanhåller information som kan vara viktig för den utsattas situation. Mika resonerar 

kring det hedersrelaterade våldets och förtryckets karaktär samt att det sanktioneras av 

familjen i citatet nedan: 

 
Jag tänker att det är ett våld, jag ska inte säga att det är ett våld som vilket annat våld 

som helst. Men själva våldet kan se likadant ut, det kan bestå av fysiskt, psykiskt, 

sexuellt, latent våld, det är inga konstigheter. Det som jag upplever eller det som jag 

tänker när man då definierar det hedersrelaterat våld det är att våldet ofta är väldigt 

kollektivt, det är sanktionerat av familjen. Och familjen kan vara stor, familjen 

behöver inte vara här, man kan ha sin lilla familj här men släkten den stora familjen 
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kan finnas i ett annat land. Och det är faktiskt inte föräldrarna här som bestämmer 

utan släkten i ett annat land. Det finns ett överhuvud. (Mika) 

 

Här impliceras att våldet är komplext, det är inte som vilket annat våld som helst (jmf 

Björktomta, 2019). Det sanktioneras av kollektivet vilket gör det unikt i det här 

sammanhanget. Kollektivet kan finnas i ett annat land än Sverige. Näst sista meningen 

gör deltagaren ett påstående där hen implicerar att föräldrar som utsätter sina barn för 

hedersrelaterat våld och förtryck är av utländskt påbrå. Även här går det att återfinna en 

hierarki där släktens överhuvud är högst upp på listan, sedan kommer släkten, följt av 

föräldrarna och slutligen barnen. Mika menar att de som sitter på en maktposition kan 

finnas i ett annat land än Sverige och på så sätt styrker hen sitt påstående om att våldet är 

av kollektiv karaktär. Det är faktiskt används som ett sätt att framställa utsagan som en 

absolut sanning. Deltagaren inleder med det jag upplever eller det som jag tänker, implicit 

blir att det är hens egen reflektion men sedan övergår till när man då definierar, vilket 

blir att hen inkluderar fler än sig själv och konstruerar det som något objektivt. Mika 

utvecklar sitt resonemang och lyfter flickans utsatthet i familjen i citatet nedan: 

 
Flickan förväntas hjälpa till mycket i hemmet. Man förväntas ta hand om småsyskon, 

sköta hushåll, om man inte sköter sig så får man stryk. Fysiskt slagen, mycket kretsar 

kring religionen, att ha en tro, att leva efter den. Då tolkas tron och religionen utifrån 

vad föräldrarna tycker. Man har ingen egen vilja egentligen utan man ska följa det 

föräldrarna säger. Man är väldigt underordnad. (Mika) 

 

Flickan ses som underordnad i familjen och om hon inte följer de förväntningarna samt 

normer som råder kan hon bli bestraffad. Föräldrarna sitter på en överordnad position och 

deras tolkning av sin religion styr deras handlingssätt som flickan tvingas till att följa. Det 

impliceras här att religion används som en mekanism av förövare till att utsätta individer 

för våld och kontroll. Förövarna kan hitta stöd i religionen och tolka det på sitt sätt för att 

uppfylla ett syfte. Hen implicerar att den religiösa tron blir en viktig del av ett 

förtryckande familjesystem däremot är det ingen specifik religion som benämns. Mika 

utvecklar sitt resonemang ytterligare i citatet nedan: 

 
För kristna samfund så utesluts man om man inte följer normen och det man ska. 

Man får inte vara med, man är död för dem och det är precis likadant i hedersrelaterat 

våld. Har man uteslutits så är man död för familjen. (Mika) 

 

Explicit nämns det att liknande mekanismer går att återfinna hos kristna samfund där total 

exkludering kan vara ett sätt skjuta bort individer som inte följer de normer som råder i 

kollektivet. Implicit sätts kristna samfund och det hedersrelaterade våldet i opposition 

men att de kan ha liknande mekanismer. En kristen familj med liknande mekanismer som 

fenomenet kategoriseras inte som hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Alexis resonerar i citatet nedan kring hur socialtjänsten tänker när de ska tillämpa insatser 

för den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck: 

 
Man tänker så himla mycket familjeorienterat vid återförening och att få så bra 

familjesituation som möjligt, det är mantrat många gånger medan i de här ärendena. 

Det finns ingen forskning som stöder att du kan jobba familjärt överhuvudtaget. De 

här familjerna vill ofta inte förändra sig, man är liksom inte så mottaglig för 

förändringsarbete och då kan man inte riskera den enskildes hälsa i detta. Men man 

har lite svårt ibland att tänka om där. Utan då tar man till de här metoderna i andra 

ärenden, om man har en familj som vid något tillfälle har slagit sitt barn för att man 

tappat fattningen till exempel, gör så stor skillnad att jobba med det. Kontra ett 
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uträknat systematiskt förtryck som kanske inte syns på samma sätt. Du kommer 

kanske inte med några blåmärken men du lever i en enorm kontroll som inte 

uppmärksammas på samma vis. Då tänker man att vi ska jobba lite med föräldrarnas 

inställning, då är de klart att det inte är enkelt att sitta där och vara förstående, det är 

jättesvårt. (Alexis) 

 

Explicit nämns det att ett familjeorienterat synsätt är vanligt i ärenden där våld och 

förtryck förekommer. Däremot kategoriserar Alexis dessa ärenden olika. När det gäller 

hedersrelaterat våld och förtryck ses det som en systematisk företeelse, implicit tyder det 

på att våldet och förtrycket pågår under en lång tid och att det är planerat. Andra ärenden 

som inte faller under samma kategori men som visar liknande mekanismer är sådana som 

sker vid något tillfälle. Det vill säga att de inte ses som systematiska eller planerade. Ett 

familjeorienterat förhållningssätt skulle innebära i den här kontexten att förövaren 

(föräldern) och den utsatta (barnet) tillsammans med en socialsekreterare arbetar för att 

hitta en lösning till problematiken. Alexis riktar kritik mot det förhållningssättet och 

menar att det inte finns forsknings som stödjer det heller. Detta visar att hen konstruerar 

sin utsaga som en objektiv sanning. Familjer som faller under hedersrelaterat vålds och 

förtrycks kategorin ses som inte mottagliga för hjälp samt inte kapabla för förändring.   

 

Alexis nämner explicit i den sista meningen att hedersrelaterat våld och förtryck är svårt 

att förstå och svårare att arbeta med i motsats till den andra sortens ärenden, implicit tar 

hen avstånd ifrån genom att markera att fenomenet är svårförståeligt. Hedersrelaterat våld 

och förtryck ses som komplext och inte enkelt att se som till exempel ett blåmärke, det 

behöver inte handla om fysiskt våld. Det familjeorienterade förhållningssättet som 

bedrivs av socialtjänsten och det komplexa fenomenet krockar dels för komplexiteten dels 

för familjens låga samarbetsvilja vid en sådan situation. Det gör att familjen sitter på en 

maktposition gentemot den yrkesverksamma, maktpositionen blir starkare då den 

yrkesverksamma inte förstår problematiken. Detta gör att den utsatta kan känna sig utsatt 

på flera plan, både av familjen och den yrkesverksammas låga förståelse av 

problematiken. Alexis utvecklar sitt resonemang i citatet nedan: 

 
Jag tänker att ganska få familjer vill göra sina barn illa. Utgångspunkten är ju inte att 

man gör dessa kontroller eller begränsningar i vilket sammanhang det än gäller, 

tänker jag, att man vill skada någon, men konsekvensen blir ändå det. (Alexis) 

 

Implicit tyder detta på att hedersrelaterat våld och förtryck är ett system som har ett syfte. 

Syftet är att kontrollera och begränsa sina barn men inte för att göra dem illa. Däremot 

blir det automatiskt att barnen far illa ändå. Detta i sig innebär att föräldrarna inte ses som 

onda personer. Föräldrarnas handlingar ses som skadliga där det även impliceras att 

föräldrarna oftast inte är medvetna om det. På så sätt framställs begränsningarna och 

kontrollen av barnen i familjer där fenomenet utmärker sig som något normalt i den 

kontexten. 

 

 Den självkritiska praktikern 

Den självkritiska diskursen handlar om hur deltagarna kategoriserar hedersrelaterat våld 

och förtryck. Vidare diskuteras här hur man kan arbeta för en bättre kategorisering av 

problematiken. I syfte att synliggöra fenomenet mer och hjälpa utsatta som riskerar att bli 

osynliggjorda. Fyra av sju deltagare diskuterar kring hur fenomenet enkelt förknippas till 

Islam och mellanöstern, samtliga deltagare beskriver det som en icke-svensk företeelse. 

Samtidigt beskrivs detta synsätt vara begränsande och problematiskt av deltagarna. I 
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citatet nedan resonerar Alexis bland annat om vikten av att synliggöra problematiken i de 

kontexter som finns nära hen: 

Ibland tror jag att vi kan begränsa oss lite när man bara tänker hedersrelaterat för det 

är så lätt att tänka men då är det bara muslimer till exempel eller då är det bara 

personer från den här kulturen i den här delen av världen. Men det finns liknande 

tendenser där man inte behöver gå långt tillbaka i svensk historia för att hitta där vi 

också bestämde du ska gifta dig med den. Ibland är det också så lätt att tänka att det 

är deras problem där borta. Men vi har exakt liknande strukturer i svensk historia 

också. Sen har vi jobbat bort en hel del av det och det är vi tacksamma för. Men det 

finns i de kontexter omkring oss också där man behöver få upp ögonen för det tänker 

jag. (Alexis) 

Alexis implicerar att det är lätt att falla för rådande stereotyper och kategorisera ärenden 

beroende på religiös och/eller kulturell bakgrund. Explicit nämns det att det är 

begränsande att kategorisera äranden på det sättet. Implicit tyder det bland annat på att 

problematiken inte ses som något som kan hända i svensk kontext. Detta ses som 

problematiskt av deltagaren då fenomenet konstateras existera i kontexter nära hen. Alltså 

i en svensk kontext. Det betonas även att liknande strukturer har funnits i Sverige ur en 

historisk kontext och att en del av det har jobbats bort vilket Alexis är tacksam över. Det 

impliceras att liknande mekanismer existerar än idag och kräver mycket för att 

uppmärksamma det, samtidigt tar deltagaren avstånd från fenomenet. Deltagaren nämner 

vi många gånger i citatet vilket konstruerar hens utsaga som en absolut sanning, det 

framställs som att fler än hen tänker på liknande sätt. Mika hamnar i en liknande 

tankegång och i citatet nedan diskuteras vikten av att motarbeta den stereotypiska bilden 

av vilka det är som utsätter och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck: 

Jag tror att alla behöver ökad kunskap, vad är våld, vad är hedersrelaterat våld, hur 

kan det utspela sig och vad är konsekvenserna av det? Jag tänker att vi här inom 

socialtjänsten kanske är i framkant eftersom vi hanterar konsekvenserna för att vi är 

tvungna, vi måste förstå. Och vi måste lyfta för andra verksamheter att ni måste 

också förstå. Och så måste vi slå hårt på fördomar, det är inte bara islam det är inte 

bara muslimer. (Mika) 

Explicit nämns det att det behövs en ökad kunskap hos alla yrkesverksamma som stöter 

på fenomenet inklusive deltagaren själv, Mika konstruerar utsagan som vi måste förstå. 

Implicit tyder det på att deltagaren har en begränsad kunskap om fenomenet vilket är 

problematiskt då hen ser sig själv i framkant när problemkomplexet ska hanteras. Vikten 

av ökad kunskap om fenomenet ses som en viktig faktor för att motarbeta den 

stereotypiska bilden som råder både för deltagaren själv och för verksamheter som hen 

samverkar med. Sasha resonerar också kring den bristfälliga kunskapen samt vilken sorts 

kunskap hen har om fenomenet i citatet nedan: 

Jag tycker nog att vi överlag är ganska dåligt insatta. Nu kan jag bara prata för min 

egen enhet och vi möter inte jättemånga men absolut, vi kommer i kontakt med 

hedersrelaterat våld. Jag har inte egentligen jättemycket. Jag har varit på någon sådan 

här halvdags utbildningar där man har fått vissa kunskaper om det. Sen kommer vi 

att gå en PATRIARK utbildning, PATRIARK är ett bedömningsinstrument som 

används för att se om man är utsatt för hedersrelaterat våld. Jag ser fram emot det. 

Utbildningsdagar är bra så, men det är långt från tillräckligt. (Sasha) 

Sasha nämner explicit att kunskapen hen besitter är otillräcklig. Däremot ser hen fram 

emot att lära sig mer för att kunna kategorisera problematiken och utgå från ett 

bedömningsinstrument. Implicit tyder detta bland annat på att deltagaren vill ha en ökad 
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kunskap men samtidigt sätter ansvaret hos verksamheten hen jobbar i. 

Utbildningsdagarna som yrkesverksamma får via jobbet ses som otillräckliga, det 

implicerar att verksamheten behöver lägga mer resurser på hedersrelaterat våld och 

förtryck. Här sitter verksamhetsledningen på makt, verksamheten sätter grunden för 

vilken kunskap yrkesverksamma ska ha om fenomenet. Det gör att den yrkesverksamma 

blir i en underordnad position och beroende av verksamhetens ställningstagande när det 

gäller kunskaps ökande utbildningar om fenomenet i ett professionellt sammanhang. Kim 

resonerar också kring den bristfälliga kunskapen i citatet nedan: 

Jag tror den behöver bli bättre och att man inte ska behöva vara rädd att prata om 

det. Man ska inte tänka att det är kränkande (Kim) 

Kim nämner explicit att kunskapen är otillräcklig och beskriver det i en generell term som 

man. Implicit är hen inkluderad i denna utsaga där det också beskrivs som att kunskapen 

inte ökar på grund av en rädsla över att det ska vara kränkande för människor som lever 

i en hederskontext. Implicit tyder det bland annat på att deltagaren uppvisar en sorts kritik 

till hur man tänker om fenomenet. I en liknande tankegång resonerar Alexis i citatet nedan 

kring hur rädslan av att inte prata om hedersrelaterat våld och förtryck kan leda till att 

våldet legitimeras: 

Jag tänker också det här med att man inte vill, eller man är rädd att ta de här frågorna 

för att bli kallad för rasist. Man vill inte peka ut någon. Vi har hört begrepp som 

uppfostrings våld nu, där man faktiskt tycker att vi låter dem hålla på för att det är 

okej utifrån deras kultur. Då låter vi dem slå sina barn lite, de menar ju inte något 

elakt, de vet ju inget annat det är så man uppfostrar. Helt plötsligt tycker vi det är 

okej att vissa barn blir våldsutsatta medan man aldrig skulle tillåta att våra typiska 

svenska barn skulle bli utsatta av samma sak. Där har vi också ett dilemma att man 

blir, man ska vara så himla accepterande för allting att det går in i absurdum där det 

faktiskt skadar människor för att man är rädd att stå upp för det som utifrån svenska 

normer och värden. (Alexis) 

Alexis beskriver kritiskt hur yrkesverksamma har en tendens till att acceptera utsattas 

situation och förövarens handlingar samt förklara det som någonting normalt när de har 

en icke-svensk kulturell bakgrund. Problematiken förklaras som något okej att göra i 

den kulturen vilket resulterar i att den yrkesverksamma ser mellan fingrarna för att inte 

bli kallad rasist. Detta är ett dilemma för Alexis. Implicit tyder det på att det är något 

deltagaren har uppmärksammat hos sig själv och andra yrkesverksamma som hen 

samverkar med då hen använder vi. Detta framställs som något fel att göra då det kan 

vara till skada för människor i nöd. Alexis framför också kritik mot att svenska normer 

och värderingar inte upprätthålls i sådana sammanhang, implicit tyder det på att dessa är 

viktiga för deltagaren samtidigt som ett sätt att ta avstånd från hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det tyder även på att deltagaren rättfärdigar sitt påstående och hur hen 

förhåller sig gentemot problematiken.  

 

 Det multidimensionella förebyggande arbetet 

 

Deltagarna beskriver problem och möjliga insatser på olika sätt där fokus ofta läggs på 

det förebyggande arbetet. De förebyggande insatserna som nämns handlar bland annat 

om att informera nyanlända om svenska normer, värderingar och lagar, att arbeta i 

områden där icke-svenskar bor, använda sig utav fler yrkesverksamma med utländsk 

bakgrund med mera. I citatet nedan resonerar Mika kring det förebyggande arbetet: 
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Det är ett stort steg mellan att ha samtal i en familj och mellan att placera någon så 

långt bort. Jag tror inte att våra insatser behöver vara fler, däremot tänker jag att vårt 

förebyggande arbete kring att minska förekomsten av hedersrelaterat våld saknas. 

Det finns en hel del men det behöver finnas mer. Vi behöver lägga fokus på det 

förebyggande arbetet. För precis som i vilket våld som helst så kan vi ta hand om de 

som är utsatta. Men arbetar vi inte med förövarna kommer vi alltid att bara hantera 

konsekvenserna av våldet, inte förebygga att våldet inte förekommer eller sker. 

(Mika) 

Explicit nämner Mika att det finns tillräckliga insatser för att bistå utsatta med hjälp men 

att fokus bör riktas mot att minska förekomsten av problematiken genom att utveckla det 

förebyggande arbetet. Utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck likställas med andra 

som utsätts för våld samt förtryck i en icke-hedersrelaterad kontext. Implicit tyder det på 

att insatserna som erbjuds hanterar konsekvenserna av våldet och förtrycket men inte 

specifikt för den hedersrelaterade kontexten. Vidare diskuteras det förebyggande arbetet 

dels som ett sätt att arbeta med förövare dels som ett sätt att minska förekomsten av 

fenomenet. Implicit tyder det på att det finns förutbestämda kategorier om vem som är 

utsatt och vem som är förövare i hedersrelaterade ärenden. Det innebär att innan en 

handling begås kan man förutse förövaren och det i sig kan gör att det förebyggande 

arbetet kan minska förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck men även få 

fenomenet att upphöra. Sasha lyfter också upp de insatser som hens kommun kan bistå 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i citatet nedan: 

Vi har inga direkta insatser… Ekonomiskt stöd får man ju, man ska aldrig vara 

begränsad om man inte själv har ekonomi att ta sig ifrån en sådan här situation. Så 

ekonomi finns det. Sen finns det hjälp till att kanske komma till ett boende… Det 

finns hjälp men kanske inte specifikt i vår kommun men det finns i övriga delar av 

Sverige och då är vi ju behjälpliga att titta på den bästa lösningen för just den här 

personen. Sen får man absolut stödsamtal, vi ser att man får komma till psykiatrin 

om det är det behovet man har. (Sasha) 

Explicit nämner Sasha att det inte finns direkta insatser för utsatta i en hedersrelaterad 

kontext i den kommun hen arbetar i, likt det Mika nämner i tidigare citat. Däremot finns 

det specifik hjälp att få i sådana ärenden i andra delar av Sverige som går att få. De insatser 

som finns att tillgå är bland annat ekonomiskt stöd, boendeplaceringar i samma kommun 

eller andra kommuner runtom i Sverige, stödsamtal, psykiatrisk vård med mera. Implicit 

tyder detta på att insatserna som erbjuds av socialtjänsten är många, men det är få av de 

som är specifikt för den hedersrelaterade problematiken och i den kommun Sasha arbetar 

i saknas de helt. De insatser som finns riktas mot konsekvenserna av våld och förtryck 

samt individer som vill ta sig ut ur en utsatt situation. Implicit tyder det på att det inte 

finns ett förebyggande arbete heller när det gäller våld och förtryck. Alexis resonerar i en 

liknande tankegång kring de insatser som finns att tillgå i dagsläget och nämner att de är 

otillräckliga men att det finns tillräckligt med resurser i citatet nedan: 

Jag tror också på det förebyggande arbetet, och de insatserna vi har när det väl händer 

saker tror jag i mångt och mycket inte fungerar klockrent men vi har lagstödet att ta 

till och resurser att använda. Men att man jobbar kanske ännu hårdare från 

migrationsverkets sida exempelvis att man är väldigt tydlig med information. 

(Alexis) 

Här nämns explicit att det finns tillräckliga insatser och resurser däremot är dessa inte 

tillräckligt effektiva när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Implicit tyder det på 

att insatserna och resurserna inte är tillräckligt specificerade för fenomenet. 

Migrationsverket nämns som ett verktyg i för ett positivt förebyggande arbete. Det som 

impliceras är att migrationsverket behöver gå ut med tydlig information till nyanlända om 
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att hedersrelaterat våld och förtryck som de för med sig in i landet krockar med de normer 

och regler som råder i Sverige. Kim hamnar i en liknande tankegång och nämner specifikt 

att nyanlända behöver veta vad som gäller inom ramen av den svenska kontexten i citatet 

nedan: 

Jag tror, när det gäller nyanlända familjer tror jag man skulle jobba mer aktivt med 

vad som gäller i landet, lagar och regler… Föräldrabalken är inte anpassad efter hur 

familjer kan se ut idag. Och att man behöver tänka om och tänka nytt. (Kim) 

Explicit nämns det att nyanlända familjer behöver lära sig om normer, värderingar och 

lagar som råder i Sverige i syfte att förebygga fenomenet. Implicit styrker detta synen på 

att hedersrelaterat våld och förtryck ses som icke-svenskt. Det blir en fråga om integration 

där den avvikande icke-svenska familjen behöver assimileras till majoritetssamhället. Det 

gör att den nyanlända familjen hamnar i en underordnad position i detta sammanhang. 

Vidare nämns föräldrabalken som en uråldrig lag och inte anpassad till hur familjer ser ut 

idag där ett behov av revidering finns. Implicit tyder det på att en revidering av 

föräldrabalken kan hjälpa i det förebyggande arbetet. Charlie hamnar i en liknande 

tankegång när hen resonerar kring hur man kan arbeta med familjer i citatet nedan: 

I vissa fall har vi också fältarbetare som är ute på fältet som själv kommer från den 

kulturella eller religiösa kontexten som de här familjerna befinner sig i. Och att de 

någonstans ibland kan vara en brygga mellan att försöka mildra det som familjen har 

uppfattat som ett problem från första början. Att man kan medla det lite och ibland 

kan landsmän med en större förståelse för deras vardag vara framgångsrika i det 

arbetet. (Charlie) 

Här nämns begrepp som kultur, religion och landsmän i opposition till svenskhet. Explicit 

nämns fältarbetare med en utländsk bakgrund framgångsrika när det gäller ärenden där 

familjen har en utländsk bakgrund också. Implicit kategoriseras individer med utländsk 

bakgrund som en enhetlig grupp. Här impliceras även att svenska fältarbetare inte är lika 

framgångsrika och har en mindre förståelse till hedersrelaterade ärenden. Med 

fältarbetare som är ute på fältet menar deltagaren yrkesverksamma som arbetar i 

segregerade områden. Vidare använder deltagaren deras vardag, implicit tyder det på att 

hedersrelaterat våld och förtryck ses som något normalt hos icke-svenska individer och 

avvikande i svensk kontext. Även att kunna hantera problematiken krävs en kulturell 

kompetens som de icke-svenska professionella har. I citatet nedan resonerar Jordan i en 

liknande tankegång kring yrkesverksamma som har samma kultur som utsatta och 

förövare i en hederskontext: 

Jag tycker det finns tillräckligt mycket människor från samma kultur som kan arbeta 

med frågorna från hjärtat. Ras engagemang är enormt viktigt i varje ärende om det 

finns någon som kan använda tolkningsredskap. Det kan bidra till förändring. 

(Jordan) 

Explicit nämns det att yrkesverksamma från samma kultur som utsatta eller förövare kan 

bidra till förändring då de hanterar frågor kring området från hjärtat. Det som impliceras 

är att de har en djupt inrotad förståelse för fenomenet vilket kan resultera i positiva utfall 

i hedersrelaterade ärenden. Explicit nämns även att det finns tillräckligt många individer 

som kan arbeta i frågor relaterade till hedersrelaterat våld och förtryck. Implicit tyder det 

på att deltagaren vill se en satsning på att sätta fler människor som har en kulturell 

kompetens inom detta område i arbete för att motverka problematiken. I detta resonemang 

ses icke-svenskar som bärande av men också lösningen till problematiken. Robin 

resonerar kring hur skolan är en viktig arena i det förebyggande arbetet i citatet nedan: 
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Om vi tänker förebyggande arbete, om vi börjar i den änden så har skolan en 

jätteviktig roll. Bland annat Rädda Barnen har en kampanj nu som heter kärleken är 

fri. där man försöker lyfta området i skolorna på högstadiet. De har heldagar ute och 

håller på med case, tipsrunda, öppna diskussioner och grupparbete. De satsar på detta 

för att uppmärksamma just hedersrelaterat förtryck, men också för att få ungdomar 

att börja prata om det och se det så man liksom inte ska hålla tyst utan hjälpa varandra 

om det skulle vara något. Skolan har jätteviktigt del i det förberedande, innan det 

skulle bli något så att säga. (Robin) 

 

Explicit nämns det att skolan har en viktig roll i att uppmärksamma hedersrelaterat våld 

och förtryck parallellt med att förebygga fenomenet. Detta görs bland annat genom att 

bjuda in externa aktörer som Rädda Barnen för att ha pedagogiska utbildningsdagar i syfte 

att upplysa ungdomarna och få dem att hjälpa varandra när sådan problematik uppstår. 

En sådan insats ses som viktig av deltagaren, implicit sätts ansvar på eleverna där det 

finns krav om att de ska hjälpa varandra men också prata om fenomenet. Att prata om 

fenomenet tyder på att hedersrelaterat våld och förtryck inte är något vanligt 

förekommande samtalsämne i skolan, bland elever. Detta är något som impliceras vara 

problematiskt, utsatta elever kanske inte vågar tala om sin problematik eller söka hjälp i 

skolmiljön. Kim resonerar kring skolan som en arena till att få kontakt 

med utsatta i citatet nedan: 

Jag och en till brukar vara ute och göra det en del för att de ska få ansikte på oss. 

Och då gör vi oftast de på högstadiet, sen är vi på föräldramöten och informerar och 

skolpersonal. Men vi tycker att högstadieeleverna är viktiga att nå och att de ser oss 

för det är lättare att ringa när man har sett någon och fått ett ansikte och sett att det 

är ingen farlig. (Kim) 

Explicit nämns vikten av att visa sig som yrkesverksam i skolan då det kan möjliggöra att 

utsatta elever söker hjälp. Det som impliceras är vikten av att visa sig vara mottaglig för 

kontakt som yrkesverksam och ge en sorts trygghet till eleverna för att de ska sedan kunna 

kontakta socialtjänsten. Vidare lyfts informationstillfällen med föräldrar och skolpersonal 

också i syfte att visa upp sig. Det som impliceras här är att det också är viktigt att kunna 

få kontakt med föräldrar och skolpersonal då de kan komma i kontakt med utsatta 

individer. Här impliceras även att utsatta kan känna rädsla över att komma i kontakt med 

socialtjänsten men att visa upp sig som yrkesverksam och informera om den 

professionella rollen kan dämpa rädslan.  
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 Diskussion 

 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att hedersrelaterat våld och förtryck ses som en icke-svensk företeelse 

samt att västerländska normer och värderingar ställs i opposition till det icke-

västerländska som återfinns hos nyanlända och individer med utländsk bakgrund (Jmf 

Ålund & Alinia, 2011, Larsson, 2019). Å andra sidan beskrivs problematiken av 

deltagarna existera överallt i hela världen på olika sätt (jmf Odenbring, 2015). Även att 

fenomenet har existerat i Sverige ur en historisk kontext men att det inte existerar hos 

svenskar i dagsläget. Ingen specifik nationalitet, etnicitet eller religion uttalas som bärare 

av fenomenet. Resultattet visar däremot att utsatta eller förövare med ursprung från 

mellanöstern och har Islam som trosbakgrund kategoriseras enklare av yrkesverksamma 

som bärare av fenomenet. Detta upplevs vara vanligt förekommande av deltagarna. Det 

är problematiskt då det kan framhäva en tolerans till fenomenet ifall den utsatta och 

förövaren är av utländskt ursprung och/eller har en specifik trosuppfattning. En sådan syn 

kan möjliggöra våldet och förtrycket. Den utsattas situation accepteras och förövarens 

roll legitimeras. Det i sin tur gör att den utsatta kan få en känsla av utsatthet i flera 

dimensioner samtidigt. Den utsatta utsätts av både förövare och majoritetssamhället men 

på olika sätt. Vidare kan det leda till att den utsatta kan dra sig för att söka hjälp, denne 

acceptera sin utsatta situation istället (NCK, 2010, Ålund & Alinia, 2011).  

Nyanlända och människor med utländsk bakgrund beskrivs som en enhetlig grupp och att 

de kan göra sig förstådda i segregerade områden. Detta tyder på att nyanlända och 

individer med utländsk bakgrund är en växande riskgrupp för exkludering samt att detta 

är ett resultat av kulturella stämplingsprocesser (jmf Cederlund & Berglund, 2017). 

Resultatet visar att nyanlända eller individer med utländsk bakgrund ofta hamnar i 

segregerade områden där majoritetssamhället har lite insyn. Här sätts de i en maktposition 

där de kan utveckla sina egna regelverk utan ett ingripande från majoritetssamhället. Det 

kan resultera i att en tystnadskultur utvecklas där problematik löses i en sluten miljö 

utanför majoritetssamhällets ramar. Förövare i en sådan kontext kan utsätta individer fritt 

utan konsekvenser för sina handlingar. I det här sammanhanget nämner en deltagare att 

yrkesverksamma med utländsk bakgrund är framgångsrika och fungerar som en sorts 

brygga mellan majoritetssamhället samt människor i  segregerade områdena. Det tyder 

på att kulturell kompetens kan vara av vikt i en hederskontext. Däremot beskrivs 

utländska yrkesverksamma ha större förståelse för fenomenet pågrund att de har samma 

nationalitet, kultur och religion som utsatta eller förövare. Detta är problematiskt i det 

avseendet då de tillsammans med utsatta och/eller förövare ställs i opposition till 

svenskhet. Det tyder på att de ses också som bärande av fenomenet  på grund av deras 

kultur, nationalitet och trosbakgrund men på samma sätt lösningen till problematiken.  

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs bland annat av deltagarna som en mekanism 

till att styra och implementera normer samt regler i en familj för att upprätthålla en sorts 

heder. Familjen kan finnas i olika delar av världen och i den råder det patriarkala 

strukturer där en huvudman har den största beslutanderätten. Döttrarna ses ofta som 

bärare av hedern och hamnar längst ned i familje hierarkin. Här är kön och ålder viktiga 

sociala kategorier för maktsymmetrin, oftast är äldre män i maktposition och yngre flickor 

i den mest underordnade positionen i familjen. De normer och regler som råder i familjen 

beskrivs som styrda av religiösa samt kulturella inslag. Dessa förklaras som begränsande 

och kontrollerande i syfte att upprätthålla familjens anseende i förhållande till andra 

individer av samma nationalitet, kultur och/eller religiös tillhörighet. Resultatet visar att 

våldet och förtrycket kan sanktioneras av familjen på olika sätt, det kan vara psykiskt, 
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fysiskt, socialt med mera (jmf Björktomta, 2019, Socialstyrelsen, 2019). Även att 

individer kan utsättas oberoende av genus. Deltagarna uppger att familjesystemet är 

komplext och krockar med svenska normer, värderingar samt lagar. Fokus läggs på 

värderingsmässiga skillnader där fenomenet sätts i opposition till svenskhet vilket gör att 

våldets karaktär negligeras och förklaras utan att specifikt analysera våldet (jmf NCK, 

2010). Samtidigt menar majoriteten av deltagarna när de lyfter upp komplexiteten av 

problematiken att det råder en viss generell okunskap bland yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med fenomenet. Detta är problematiskt då den yrkesverksammas 

förståelse av problematiken påverkar valet av insatser för den utsatta. Syftet för 

deltagarnas arbete är likt det socialpedagogiska fältets där det primära är att bistå individer 

med stöd och hjälp (jmf Cederlund & Berglund, 2017, Larsson, 2019). Förståelse för 

fenomenet i detta sammanhang är vitalt då utsatta kan riskera att dö när de söker hjälp 

från majoritetssamhället. Att endast se problematiken som avvikande och icke-svensk 

vilket tydligt går att återfinna i studiens resultat bidrar till att olika grupper i samhället 

exkluderas men också att vissa individers utsatthet osynliggörs. Till exempel visar 

resultatet att utsatta i en svensk kontext osynliggörs där västerländska individer som 

utsätts för våld och förtryck av sin familj inte kategoriseras inom ramen av 

hederskontexten (jmf Odenbring m.fl., 2015). Bilden av vem som utsätter och utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar inte etniska svenskar, dessa roller är 

förutbestämda, därav faller inte svenskar under heders kategorin.  

Resultatet visar även att socialtjänstens utgångspunkt som är att hålla samman familjen 

genom familjeorienterade insatser är vanligt förekommande i ärenden där hedersrelaterat 

våld och förtryck förekommer. Däremot krockar det med utsattas situation då familjerna 

som utsätter individerna oftast inte är öppna till förändring (jmf NCK, 2010). Detta är 

problematiskt för de utsatta men även för de yrkesverksamma som visar en tveksamhet 

till sådana interventioner (jmf Alizadeh m.fl., 2011). Här hamnar yrkesverksamma i en 

underordnad position där de behöver följa den ideologiska utgångspunkten som råder i 

deras verksamhet även om det krockar med den hedersrelaterade kontexten. Ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att söka nya metoder och uppdatera sina 

kunskaper i syfte att stödja individen i fråga (jmf Cederlund & Berglund, 2017). 

Socialtjänstens ideologiska utgångspunkt ses som ett hinder för den yrkesverksamma i 

detta sammanhang. 

Deltagarna nämner att insatserna som finns idag är bristfälliga då dessa inte är specifika 

för hedersrelaterat våld och förtryck men att det finns tillräckligt med ekonomiska 

resurser för att hjälpa utsatta individer. Det innebär att utsatta inte får den rätta hjälpen 

vilket är problematiskt då det kan resultera i att de känner sig missförstådda och väljer att 

återvända till en utsatt situation. Vidare diskuteras behovet av kunskapshöjande insatser 

bland yrkesverksamma och samhället generellt i syfte att synliggöra problematiken. 

Kunskaperna som deltagarna besitter om fenomenet framställs som otillräcklig där fler 

utbildningar kring området anses vara av vikt i arbetet med problematiken. 

Kunskapshöjande insatser bland nyanlända diskuteras som en viktig faktor i det 

förebyggande arbetet där fokus läggs på att information om svenska normer, värderingar 

och lagar. Hedersrelaterat våld och förtryck ses som något nyanlända samt individer med 

utländsk bakgrund har med sig när de kommer till Sverige (Larsson, 2019). Flera 

deltagare nämner vikten av att förmedla information om vad man får göra och inte får 

göra i Sverige. Information om den svenska lagen och vilka normer samt värderingar som 

råder i syfte att inkludera individer i samhället är väsentligt. Däremot är det problematiskt 

i detta sammanhang då detta grundar sig i fördomar om att individer med utländsk 

bakgrund ses som bärande av det hedersrelaterade våldet och förtrycket, även att de sätts 
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i opposition till svenskhet (jmf Larsson, 2019, Ålund & Alinia, 2011). Denna 

stereotypiska bild problematiseras av deltagarna också, de menar att denna syn är 

begränsande men samtidigt uppvisar de en vi mot dem retorik. Detta uppfattar vi som en 

sorts välvilja bland deltagarna men att det krockar med kulturaliseringen som de gör (jmf 

NCK, 2010). Det bidrar bland annat till stigmatisering, exkludering, särskiljande av 

individer med utländsk bakgrund och svenskhet (jmf Ålund & Alinia, 2011, NCK, 2010). 

Sammanfattningsvis anser vi att syftet med denna studie är uppnått och att den har 

bidragit med kunskap kring fenomenets komplexitet. Hedersrelaterat våld och förtryck är 

ett omtvistat område och väcker starka känslor, den har skapat frågor om svenskhet, 

integration normalt samt avvikande i majoritetssamhället. Studiens slutsats blir bland 

annat att hedersrelaterat våld och förtryck kan samt bör ses ur ett annat perspektiv än vi 

mot dem. Det behövs fler kunskapshöjande insatser för att de yrkesverksamma ska kunna 

hantera problematiken bättre vilket i sin tur kan motverka vi mot dem perspektivet. 

Fenomenet är ett allvarligt socialt problem som behöver omfattande sociala insatser för 

att arbeta förebyggande och bistå utsatta med rätt hjälp samt stöd. Avslutningsvis vill vi 

lyfta att hedersrelaterat våld och förtryck är en aktuell problematik samt innebär en 

verklighet fylld av hot, förtryck och våld för många människor i världen, inte minst i en 

svensk kontext. 

 

 Metoddiskussion 

 

Bryman (2018) betonar att kunskap om världen ses som en produkt av sociala processer 

inom socialkonstruktionismen. Det vill säga att ingenting är förutbestämt. Som subjekt 

präglas individen av omvärlden och det är oundvikligt att sätta sin prägel på hur den 

insamlade empirin ska tolkas. Hedersrelaterat våld och förtryck utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ses som ett fenomen som existerar men beskrivs på 

olika sätt samt att innebörden av den varierar beroende på vem som talar om det. Detta 

kan vara en nackdel för denna ansats, att överförbarheten blir låg. Däremot syftar den 

kvalitativa metoden till att bidra med förståelse av ett fenomen, det centrala är inte att 

generalisera och kunna återskapa den samlade empirin med samma resultat. Under hela 

processen av denna studie har vi varit medvetna kring att vår analys av de framträdande 

diskurserna bidrar till att de reproduceras men även att det är ett av flera sätt att förstå 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dock ses detta som mindre problematiskt i studien då 

vissa mönster i resultatet kunde hittas, trots att de flesta deltagarna talade oberoende av 

varandra. Dessa mönster har även kunnat styrkas i den presenterade tidigare forskningen 

vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) nämner att det råder en oklarhet kring det 

diskursiva och det icke-diskursiva samt konsekvenserna av skiljelinjen mellan dessa. Det 

finns inga tydliga riktlinjer för att veta vilken teori eller vilket angreppssätt som är 

adekvat. Att tyda vad som är diskursivt och icke-diskursivt är något vi upplevde som 

komplext särskilt inom det område vi berör i denna studie. Däremot är det något vi anser 

ha haft framgång i. Vi har lyckats lyfta hur yrkesverksammas verklighet skapas och 

presenteras kring hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att noggrant granska språkliga 

konstruktioner som är av betydelse för hur verkligheten skapas och presenteras inom 

diskursanalysen. Detta tillvägagångssätt har även möjliggjort identifiering av sociala 

kategorier och maktsymmetrier som inryms av det intersektionella perspektivet. 

Verklighetsbeskrivningen av fenomenet diskursivt konstrueras och får betydelse för vilka 

föreställningar som görs i relation till fenomenet (jmf a.a.). Diskursanalysen är även av 
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vikt när det gäller bland annat att hantera frågor om sociala kategoriseringar. Med detta 

tillvägagångssätt hoppas vi bland annat bidra till att rekonstruera diskursen om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta genom att visa vad som sägs kring området i syfte 

att öka förståelsen för hur diskurserna bidrar till att forma kategoriseringar. 

Kategoriseringar som män, kvinnor, nyanlända och så vidare är inte givna utan skapas 

samt formas diskursivt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Vi upplevde en svårighet med det målinriktade urvalet. Svarsfrekvensen var för låg när 

vi skickade ut mail om förfrågan av deltagande, fyra yrkesverksamma svarade och ville 

delta. Resterande tre kompletterades via ett personligt kontaktnät på grund av studiens 

tidsram. Detta visade sig inte ha en betydelse för resultatet, som tidigare nämnts kunde 

vissa svarsmönster hittas av majoriteten av deltagarna. Deltagarna i studien uppfyllde 

våra krav, vilka var en akademisk utbildning inom socialt arbete och minst två års 

arbetserfarenhet inom socialtjänsten. Samtliga deltagare fick även intervjuguiden i förväg 

vilket vi ser som en förtjänst till studien då de fick möjligheten att förbereda sig. Risken 

med att intervjudeltagare får intervjuguiden i förväg är att resultatet inte blir nyanserat 

utan förutbestämt. Utifrån vår insamlade empiri anser vi att den har varit innehållsrik trots 

detta.  

 

Den semistrukturerade intervjumetoden bidrog till en nyanserad förståelse av 

hedersrelaterat våld och förtryck i denna studie. Förutbestämda öppna frågor ställdes till 

samtliga deltagare i samma följd. Flexibiliteten med öppna frågor möjliggjorde att våra 

deltagare kunde tala fritt kring hedersrelaterat våld och förtryck. Följdfrågor ställdes 

utifrån det deltagarna hade sagt och inte utifrån det vi ville att de skulle berätta om i syfte 

att vara så objektiv som möjligt. Alla deltagare fick alltså samma huvudfrågor i syfte att 

behandla dem lika och för att få ett konkret analysunderlag samtidigt som intervjun till 

viss del formades utifrån deras svar. Det var viktigt för oss att vara så aktiva lyssnare som 

möjligt för att inte bidra till att deltagarnas svar skulle snöa in på något som inte är 

relevant för studien. Vi hade en röd tråd i frågorna som ställdes vilket bidrog till en 

seriositet och professionalitet. Samtidigt upplevde vi att deltagarna kände sig trygga och 

det fick vi bekräftat då vi valde att börja och avsluta intervjun med en fråga om hur de 

kände (se bilaga. 2).  

 

Sammanfattningsvis anser vi att vår valda metod har hjälpt oss att besvara våra 

frågeställningar och analysera dessa samt uppfylla vårt syfte. Avslutningsvis har 

resultatet med hjälp av socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk ansats väckt 

tankar kring hur våra olika sanningar kan konstrueras.   

 

 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har vi endast intervjuat yrkesverksamma som kommer i kontakt eller har 

haft kontakt med utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten. Under 

arbetet med studien har det väckts tankar kring hur utsatta känner och tänker samt vikten 

av att de kommer till tals. Vi föreslår därmed fler studier som berör utsattas upplevelser 

av att leva i en kontext där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Homosexualitet 

nämns av en deltagare i studien vilket tyder på att HBTQ-personer är en dold grupp i detta 

sammanhang (jmf NCK, 2018). Vi föreslår forskning som berör HBTQ-frågor i relation 

till fenomenet för att synliggöra gruppens utsatthet. Vi föreslår även forskning som berör 

utsatta individer av västerländsk bakgrund då de också ses som en dold grupp på grund 

av den rådande kulturaliseringen som görs inom området. Detta kan i sin tur motverka 

den rådande kulturaliseringen. Deltagarna är eniga om att kunskapen som finns är 
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otillräcklig vilket tyder på att många kunskapsluckor behöver fyllas, detta tyder på att 

fenomenet är ett forskningsområde som behöver forskas på ännu mer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till Socialtjänsten   

 

Hej! 

 

Vi heter Mona Nadr Ali och Salwan Diwan. Vi studerar vår sista termin på programmet 

Socialpedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu arbetar vi på vår C-uppsats som handlar om arbetet med hedersrelaterat 

våld och förtryck. Intervjuerna kommer, om du vill delta, ske enskilt och tar maximalt 

en timme per person. Vi kan anpassa oss efter de tider som passar dig och den plats du 

anser är lämpligast att genomföra intervjuerna på. 

  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Vi använder oss av 

de som presenterats av Vetenskapsrådet. Vi vill göra den här studien utifrån de etiska 

övervägandena och vill därför visa dessa riktlinjer för dig och hur vi ser på de. 

  

Informationskravet – Du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte. 

Det är även viktigt att du förstår att din medverkan är frivillig och att du kan avbryta när 

som helst. Informationen som tilldelas dig ska även innefatta våra namn, utbildning och 

var och hur du kan nå oss. 

  

Samtyckeskravet – Ditt deltagande bygger på ditt samtycke. 

  

Konfidentialitetskravet – Dina uppgifter och identitet kommer att förvaras på en säker 

plats och endast vi kommer veta att det är du som deltagit i studien. 

  

Nyttjandekravet – Uppgifterna som insamlas för studien får endast användas i 

forskningsändamål. Du kommer att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen om du 

önskar detta. 

  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. Det är 

särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskap med oss. Har 

du några frågor är du välkomna att höra av dig till någon av oss så bokar vi tid och plats 

som passar dig. 

 

Tacksamma för svar, Vänligen, Mona och Salwan.   

 

Mona Nadr Ali                          Salwan Diwan 

mn223hn@student.lnu.se                   sd222kf@student.lnu.se 

073-XXX XX XX                           076-XXX XX XX 

 

Handledare: 

Marita Pekkanen  

marita.pekkanen@lnu.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inför intervjun kommer vi att ha skickat ut ett informationsbrev i förväg för att 

informera om syftet och ambitionen med studien samt hur vi har tänkt att gå tillväga. I 

mötet med den intervjuade i fråga kommer vi att presentera oss själva och berätta att vi 

har läst om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer även betona att området är 

komplext och att det inte finns rätt eller fel svar. 

  

Inledande frågor: 

Hur känner du inför den här intervjun? Finns det något vi bör veta innan vi börjar? 

Vad arbetar du som på din verksamhet? 

Utbildning/arbetslivserfarenhet? 

Eventuella följdfrågor: Vad är det bästa med ditt jobb? Vad kan vara utmanande? Hur 

hanterar du dessa utmaningar?  

 

Tema 1. Begreppsdiskussion 

Vad är det du tänker på när du hör begreppet hedersrelaterat våld och förtryck?  

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck som du ser det? 

Vilken typ av kunskap har du om hedersrelaterat våld och förtryck?  

Eventuella följdfrågor: Har du själv sökt kunskap och isåfall hur? Har du stött på 

begreppet i andra sammanhang? Finns det något annat sätt att beskriva det på? 

 

Tema 2. Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck 

Vad kan det vara som gör att ett ärende kan ha med hedersrelaterat våld och förtryck att 

göra? 

Finns det någon som arbetar specifikt med problematiken? Hur gör du? 

Vilka dilemman kan uppstå? Hur hanterar du dem? 

Vilka insatser finns det mot hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hur tänker du kring de insatser som finns?  

Eventuella följdfrågor: Finns det tillräckligt med kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck för att rätt hjälp ska kunna ges? Är det någon form av stöd som du tror skulle 

vara bra, men som inte finns att tillgå?  

 

Avslutande frågor 

Finns det något vi inte har uppmärksammat som du anser kan vara viktigt för vår 

studie? 

Är det något du inte vill att vi ska ta med i studien?  

Har du några avslutande kommentarer eller frågor? 

Hur känns det efter intervjun?  
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Bilaga 3. Samtyckesbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Mona Nadr Ali och Salwan Diwan. Vi studerar socialpedagogik med inriktning 

ungdoms- och missbruksvård på Linneuniversitet i Växjö. Inom utbildningen har vi till 

uppgift att skriva en kandidatuppsats. Vårt valda område är hedersrelaterat våld och 

förtryck. Syftet med studien är att lyfta fram diskurser som framträder i 

yrkesverksammas beskrivningar av olika aspekter av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Uppgifterna som inhämtas under denna studie används endast till forskningsändamål 

och innebär att den erhållna empirin endast används för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Studien kommer att utföras genom en intervju med dig och förväntas att ta cirka 45–60 

minuter. Med ditt samtycke kommer det att föras anteckningar och användas av 

ljudupptagning under intervjun i syfte att underlätta vår transkribering. Ljudfiler kommer 

förstöras efter slutförd transkribering. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och får avbrytas när som helst. Vidare har du rätt till att styra 

ramarna för din medverkan. Det innebär att frågor som du inte vill svara på är helt okej 

att hoppa över eller vara tyst på. Anonymisering kommer ske i den färdiga intervjun 

genom fiktiva namn. Du förblir anonym och din arbetsplats likaså. 

 

Uppsatsen kommer att publiceras på Diva portal.  

 

Härmed ges mitt samtycke till att delta i intervjun i enlighet med ovanstående 

beskrivning: 

Dagens datum och namnunderskrift: 

_____________________________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla. 

 


