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Abstract 
 
Author: Emelie Schulze and Ahlam Sayed Abdu  
Title: Honour-related problems. Four social workers and one politician's views on youth 
subject to honour-related violence and oppression 
Supervisor: Marie Eriksson  
 
 
The purpose of this study was to conduct a qualitative study with a case study research 
design, where we studied social workers and politicians view on honour-related problems of 
underage girls and boys in the age 13-17. We need knowledge about honour related violence 
and oppression in the political community and social services to work with honour-related 
problems. Political decisions affect how social work is developed around the honour 
problem; therefore, it is also important to highlight this direction for the work. It requires a 
knowledge complement of honour-related problems not to risk exposing the child to further 
risk from the family (Hedersförtryck, 2009). This is to live up to, for example the law of 
Social Services, school law and Human Rights (Hussein & Kinuka-Svedberg, 2010). We 
conducted semi-structured interviews with two social workers, a social worker at the 
women's shelter, a women's safety coordinator and a chairman of the Social Welfare 
Committee in the selected commune. When we analyzed the results, we made a hermeneutic 
analysis with interpretation from an intersectional perspective based in postmodern feminist 
theory. The result that we have reached as regards the design of the work with honour-
related problem is that it is highly influenced by the decisions of women's safety coordinator 
and politicians. The respondents mentioned the concepts controlling, limiting young people, 
married off by the family, and that they have little autonomy. Also the patriarchal family 
pyramid was raised in the definition and that there may be integration problems as a result of 
the norm-breaking lifestyle that comes with their own culture. The viewpoints which the 
respondents had on the honour problem we have seen influence how they wish to work. 
They said that they wanted to educate and inform the newly arrived adults who immigrate to 
the country, about Swedish laws and regulations. Social workers said that in time they have 
learned to apply the youth perspective as much as the family perspective which is more than 
they did before when they rather applied more of a youth perspective. 
 
Key words: honour-related violence and oppression, honour-related problems, youth and 
family perspective, intersectionality, social work. 
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Inledning & Bakgrund 
 

Varje år mördas ungefär 5000 kvinnor runt om i världen av sina närstående för att 

återupprätta hedern i familjen, enligt FN:s särskilda rapportör. Hedersmord förekommer i 

många länder och Sverige är inräknat som ett av dem. FN har uttryckt sig tydligt mot 

hedersbrott (UNFPA, 2011) 

That crimes against women committed in the name of honour are a human rights issue and that 

States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish the 

perpetrators of such crimes and to provide protection to the victims, and that failure to do so 

constitutes a human rights violation. (United Nations, Resolution 55/66, s.1, 2000). 

 Genom ovanstående text lagfäste FN:s generalförsamling en resolution om att avskaffa all 

sorts brott mot kvinnor i hederns namn. Staten har en skyldighet att utreda och förhindra 

brott av dessa slag. Staten har också en skyldighet enligt de mänskliga rättigheterna att 

skydda de utsatta. Om staten inte lever upp till resolutionen är det kränkning av de 

mänskliga rättigheterna (Eriksson, 2008). 

 Ända sedan hedersrelaterat våld och förtryck började uppmärksammas och debatteras i 

svensk media i början av 2000-talet, har regeringen ställt krav på åtgärder och satsat resurser 

på att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det var uppståndelsen kring hedersmorden 

på Sara (1996), Pela (1999) och Fadime (2002) som blev början på en av de mest hetsiga 

debatterna om den hedersrelaterade problematiken inom svensk massmedia (Larsson & 

Englund, 2004). Debatten fick den svenska offentliga sektorn att reagera och har sedan dess 

arbetat aktivt för att få fram kunskap om hur arbetet med den hedersrelaterade 

problematiken ska se ut (Eldén, 2003). 

 Denna uppsats kommer att behandla hedersrelaterat våld och förtryck och vilken syn som 

en politiker och fyra socialarbetare har på fenomenet. En första definition av hedersrelaterat 

våld och förtryck är när en familjemedlem eller släkting kontrollerar, hotar eller till och med 

utövar våld mot en annan familjemedlem så att han/hon inte ska gå emot kollektivets normer 

och regler (Boj, 2011).  Kollektivet sammanfattar familjen, släkten och utomstående som har 

gemensam bakgrund samt delar samma normer och värderingar. Även pojkar utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck (Hultgren, 2008) och på senare år har det formulerats 

alltmer även i forskning. Det hedersrelaterade förtrycket är komplext och för pojkarnas del 

innebär det att de kan bli offer för bland annat tvångsäktenskap men också att de kan vara 

förövare eftersom de tvingas kontrollera och bestraffa sina systrar. Pojkar kan till exempel få 
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order från familj, släkt eller kollektiv att kontrollera eller bestraffa systern eller systrarna 

genom att begränsa hennes eller deras frihet, i värsta fall kan de ta till våld (ibid).  

 Eftersom det hedersrelaterade våldet och förtrycket förekommer i olika kulturer och 

religioner går det inte att dra några direkta samband mellan dessa. Forskare och praktiker 

talar om den patriarkala släktpyramiden som orsaksförklaring till den hedersrelaterade 

problematiken. I den patriarkala släktpyramiden lever den utvidgade familjen i 

makthierarkier med olika nivåer där de äldre männen har den avgörande makten inom 

familjen och befinner sig längst upp i pyramiden, medan flickorna befinner sig längst ner. 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är omgärdat av flertalet olika perspektiv och 

synsätt, till exempel köns- och kulturperspektiv (Hedersförtryck, 2009). Siv-Britt 

Björktomta (2005), Yvonne Sjöblom (2002) och Mehrdad Darwishpour (2010) är några av 

de som anser att problemet har sitt ursprung i flera perspektiv. Vi kommer att gå in mer på 

de olika perspektiven och synsätten i avsnittet om teoretiska utgångspunkter. 

 

 

Hedersbegreppen 
 

Före hedersmordet på Fadime Sahindal år 2002 användes inte begreppen hedersmord, 

hedersvåld och hedersrelaterat förtryck i det vardagliga språket i Sverige. I den följande 

debatten diskuterades det flitigt om ordvalet och hur begreppen skulle definieras. Än idag 

finns det ingen nationell eller internationell enhetlig definition av hedersbegreppen. 

Beroende på kontexten, till exempel vilket samhälle personen vistas i, vilken samhällsgrupp 

han/hon stöter på eller vilken tid han/hon befinner sig i har begreppet olika betydelse 

(Björktomta, 2007). 

 Heder anses enligt James Gilligan (1997) vara en manlig egenskap, men hedern är i hög 

grad bunden till männens närstående kvinnors sexuella beteende. Även om heder är ett 

manligt attribut är det något som hela familjen strävar efter att behålla, och det är något som 

kan vinnas och förloras gentemot kollektivets normer och regler. Familjemedlemmarna 

deltar genom att upprätthålla hedern i familjen. För att upprätthålla heder i familjen, menar 

Nadia Youssef (1973) att det inte räcker med att männen är framgångsrika eller har en hög 

social status utan männen ska också kunna kontrolla familjens kvinnors sexuella beteende. 

För de kvinnliga familjemedlemmarna har hedern en annan innebörd och betyder för 

kvinnorna att de ska upprätthålla männens eller familjens heder genom sin kyskhet och 

dygd. Det innebär att kvinnorna genom sin sexualitet, ska behålla sin kyskhet och oskuld 
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och därmed ska de inte eller så lite som möjligt umgås med män. Följer de dessa ramar 

agerar de utifrån det rätta beteendet enligt de normer som finns inom kollektivet. Gilligan 

(1997) menar att kvinnornas enda aktiva påverkan på hedern är att de kan förstöra familjens 

heder, vilket betyder att det inte är möjligt för kvinnor att återupprätta hedern på nytt. 

Genom minsta lilla olämpliga beteende hos en kvinna kan hon medföra stor skam över hela 

familjen och vanhedra den. Det krävs inte heller mycket för kvinnor att vanhedra familjen 

inför släkten. Eldén (2001) menar att det räcker med rykten om kvinnans sexuella beteende 

eller att kvinnans kyskhet blir ifrågasatt för att hon ska dra vanära över familjen. Därför är 

det oerhört viktigt för familjen att ha kontroll över kvinnorna i sin familj för att bevara 

familjens heder (ibid). Nedan kommer vi att ta upp hur kontrollen av ungdomarna som lever 

i hedersrelaterade sammanhang kan se ut. 

 Gilligan (1997) tar upp uttrycket ”skam i kroppen” och menar här att kvinnor bör visa 

respekt för familjen genom att veta vilket beteende som är rätt och fel och agera utifrån det 

rätta beteende. Agerar kvinnorna efter ett felaktigt beteende bör de känna skam. Kvinnor 

som har ”skam i kroppen” fogar sig efter de rådande normerna och vanhedrar inte männen i 

familjen, medan de kvinnor som går emot normerna och drar skam över familjen för sitt 

beteende, själva inte anses ha någon ”skam i kroppen” (ibid). För att återupprätta hedern 

krävs det från männens sida i familjen att de ska reagera och bestraffa flickan enligt 

kollektivets normer. Om männen underlåter att ingripa enligt kollektivets normer, betraktas 

de också som skamlösa (Safilios-Rothcild, 1969). Av ovanstående 

forskningssammanställning framgår det att heder alltså bär både på en manlig och på en 

kvinnlig dimension. 

 

 

Ungdomar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar 
 

I detta stycke kommer vi att gå in djupare på hur ungdomar lever i hedersrelaterade 

sammanhang där de bland annat begränsas och kontrolleras av familjen. Författarna Astrid 

Schlytter, Sara Högdin och Devin Rexvid har i den första delen av rapporten 

Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad, del 2 (2009) gjort en 

enkätundersökning som omfattade 2 300 elever i årskurs nio i Stockolm. Författarna utgår 

från teoriförankrade analytiska kriterier för att avgränsa ungdomar som lever med 

hedersrelaterade normer och begränsningar. De sammanfattar olika hedersrelaterade 

sammanhang i en trappa som visar en stegvis avgränsning av hur flickorna och pojkarna 
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begränsas. Pojkarnas trappa ser likadan ut men har inte lika hög procentandel som flickorna. 

Pojkarnas situation kan ses som en dubbel roll, förutom att pojkarna begränsas på samma 

sätt som flickorna har de även krav på sig att kontrollera och begränsa sina kvinnliga 

närstående (ibid). 

 

 

Figur 1. Trappa som visar hur flickorna och pojkarna i enkätundersökningen steg för steg begränsas i ett 

hedersrelaterat sammanhang. Antalet flickor och pojkar visas var för sig i procent (ibid). 

 

Första steget i trappan visar på nödvändiga men inte tillräckliga villkor för att ingå i den 

grupp som utsätts för hedersrelaterade normer och begränsningar. Ungdomarna har krav på 

sig från familjen att vara oskuld när de ingår ett äktenskap samt att de innan dess inte får ha 

någon pojkvän respektive flickvän. Procentandelen för de flickor som blir utsatta för denna 

typ av begränsning var 23 procent medan resultatet för pojkarnas andel inte redovisas (ibid). 

 Nästa steg i trappan visar att ungdomarna lever i ett hedersrelaterat sammanhang där 

deras sexualitet kontrolleras ännu hårdare än i det tidigare steget. De får endast ha vänner av 

samma kön och deras egen vilja räknas inte eftersom föräldrarna väljer deras framtida make 

respektive maka. Ungdomarna ska härmed böja sig för föräldrarnas val. Procentandelen för 

de flickor som blir utsatta för denna typ av begränsning var 16 procent medan andelen för 

pojkarna var sju procent (ibid). 

 I det tredje och näst sista steget kontrolleras ungdomarna av sin familj i samhället. De har 

inte längre samma villkor och möjligheter som andra ungdomar i samma ålder och 

föräldrarna sätter upp särskilda restriktioner för skola och fritid (Schlytter, Högdin och 

Rexvid, 2009). Ungdomarna kan bland annat hindras från att vara med på idrottslektioner, 

sexualkunskap och religionsundervisning (Hussein & Kinuka-Svedberg, 2010). 
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Procentandelen för de flickor som blir utsatta för denna typ av begränsning var 11 procent 

medan det för pojkarna var fyra procent (Schlytter, Högdin och Rexvid, 2009). 

 Det sista steget i trappan beskriver hot, våld och förtryck från familjen men detta är inte 

ett nödvändigt kriterium för att hamna inom gruppen för hedersrelaterade begränsningar och 

normer. En svårighet för författarna med kriteriet för det sista trappsteget är att det finns 

ungdomar som lyder familjens krav och därmed inte syns i denna grupp eftersom de inte 

utsätts för hot och våld. En annan svårighet för författarna var att det i deras 

enkätundersökning inte direkt gick att göra en koppling mellan hoten, våldet och förtrycket 

till det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Procentandelen för de flickor som blir utsatta 

för denna typ av begränsning var sju procent medan det för pojkarna var tre procent (ibid). 

 Som slutsats visar trappan på fyra steg, varav kriterierna för det första steget inte räcker 

till för att gå under begreppet hedersrelaterat sammanhang och för att leva med 

hedersrelaterade normer och begränsningar. Det behöver inte gå så långt som till hot och 

våld, det vill säga det fjärde och sista trappsteget för att ungdomen ska ses som utsatt för 

hedersrelaterade normer och begränsningar utan det räcker med att han/hon uppfyller 

kriterierna för det andra trappsteget. Författarna vill understryka att även om ungdomarna 

uppfyller kriterierna för de olika trappstegen behöver det inte betyda att ungdomarna 

upplever att de lever inom ett hedersrelaterat sammanhang (ibid). 

 

 

Problemformulering 
 

Det behövs kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck inom politikerkåren och 

socialförvaltningen för att kunna arbeta med hedersrelaterad problematik. Politiska beslut 

påverkar hur det sociala arbetet utformas kring den hedersrelaterade problematiken, därför är 

det också viktigt att belysa denna riktning för arbetet. Som socialarbetare måste man kunna 

ställa rätt frågor, hänvisa den utsatta till rätt person för fallet och förstå personens 

livssituation. Detta är ett otroligt viktigt komplement till de arbetsrutiner som redan finns 

(Hedersförtryck, 2009). Många gånger kommer en anmälan in akut och socialsekreteraren 

kan inte vänta med en bedömning av ungdomens skyddsbehov (Schlytter & Linell, 2008). 

De rutiner som normalt sett används för att utreda en anmälan om missförhållanden i 

hemmet kan göra mer skada än nytta om socialsekreterarna vid exempelvis en akut anmälan 

tar kontakt med föräldrarna innan de har omhändertagit ungdomen. Gör ungdomen en 

anmälan hos socialförvaltningen och föräldrarna och eventuella andra anhöriga får reda på 
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detta kan ungdomen riskera att utsättas för mer hot och våld än vad de kanske tidigare varit 

utsatta för (Hedersförtryck, 2009). Arbetsrutiner som bland annat omfattar kontakt med 

vårdnadshavare i utredningens början kan i dessa fall utgöra en fara för barnet (Schlytter & 

Linell, 2008). Det krävs ett kunskapskomplement om hedersrelaterad problematik för att inte 

riskera att utsätta barnet för ytterligare fara från familjen (Hedersförtryck, 2009). Detta för 

att leva upp till exempelvis socialtjänstlag, skollag och mänskliga rättigheter (Hussein & 

Kinuka-Svedberg, 2010).  

 

Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att med hjälp av tidigare forskning, teorier och perspektiv analysera 

vilka synsätt politiker och socialarbetare ger uttryck för gällande hedersrelaterad 

problematik för minderåriga flickor och pojkar i åldrarna 13-17, samt hur det påverkar 

utformningen av arbetssättet med hedersrelaterad problematik. 

 

1. Hur beskriver de fyra socialarbetarna och politikern fenomenet hedersrelaterad 

problematik? 

 

2. Vad har socialarbetarnas och politikerns professionella erfarenheter inom 

hedersrelaterad problematik för inverkan på arbetet med problematiken? 

 
3. Hur påverkar socialarbetarnas och politikerns synsätt uppkomsten av hedersrelaterat 

våld och förtryck hur de önskar arbeta mot ungdomar som är utsatta för 

hedersrelaterad problematik? 

 

4. Hur påverkar politiska beslut arbetet med hedersrelaterad problematik? 

 

 

Tidigare forskning 
 

Myndigheternas arbete med ungdomar i hedersrelaterade kontexter 
 

I FoU-rapporten Hedersrelaterade traditioner i svensk kontext som är författad av Astrid 

Schlytter & Hanna Linell (2008) studerar de ärenden av 18 minderåriga flickors som blivit 
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tvångsomhändertagna av socialförvaltningen i Stockholm, i första hand på grund av brister i 

hemförhållandena med stöd av 2 § LVU. Socialförvaltningens förståelse av hedersrelaterat 

våld och förtryck börjar oftast med en anmälan från flickan själv med hjälp av skolan. Oftast 

är det akut eftersom flickan många gånger inte vågar gå hem efter att anmälan har gjorts. 

 Schlytter och Linell (2008) berättar att socialförvaltningen har svårigheter med att få 

flickans berättelse bekräftad av både föräldrar och syskon. Andra svårigheter kan vara att 

föräldrarna inte är tillmötesgående, inte kommer på möten, uppträder aggressivt, inte vill 

svara på frågorna som ställs, känner sig kränkta och de kan även hota flickan. När familj och 

släkt inte vill prata om situationen finns det inte många andra socialförvaltningen kan vända 

sig till för att få tag på referenter. 

 De flesta flickorna i undersökningen har under utredningen uttryckt en önskan om att få 

bli placerade i skyddat boende men har istället blivit placerade hos släktingar eller nära 

vänner till familjen vilket i vissa av fallen har lett till att föräldrarna fortfarande har 

inflytande på flickan på ett eller annat sätt. I ett av fallen hotas släktingarna som tagit emot 

flickan till döds och i ett annat släktinghem uppmanas flickan att ta tillbaka sin anmälan 

(ibid). 

 Trots att flickorna har flytt från sitt barndomshem så har de flesta i den refererade studien 

valt att ha något slag av kontakt med familjen där de antingen träffat, skrivit eller pratat med 

familjemedlemmarna. Under kontakten pressar familjen flickan antingen direkt eller indirekt 

för att hon ska känna skuld för att ha anmält familjen till socialförvaltningen (ibid). 

 Av studien framgår att en svårighet som socialförvaltningen har mött under 

utredningarnas gång är att större delen av flickorna har tagit tillbaka eller förminskat 

informationen i sina berättelser om missförhållandena i hemmet. Det är nu upp till 

socialförvaltningen att bedöma om en fortsatt utredning eftersom flickan inte längre står för 

sin anmälan. Efter att flickan har tagit tillbaka sin anmälan har socialförvaltningen i vissa 

fall låtit henne flytta hem igen utan att veta vad som kommer hända med flickan när hon 

träffar familjen. De har utgått från familjeperspektivet när de tagit detta beslut som innebär 

att socialsekreteraren ska försöka ”arbeta flickan tillbaka” till barndomshemmet. 

Socialförvaltningen visar i dessa fall på brister i ett ungdomsperspektiv. Dessa två 

perspektiv ska vi utveckla mer i vår teoridiskussion nedan. Resultatet i Schlytters och 

Linells studie visar att socialförvaltningen i dessa fall inte har någon tydlig handlingsplan för 

hur flickan ska skyddas mot misshandel, att bli bortgift mot sin vilja eller skickas till 

föräldrarnas hemland (ibid).  
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Hedersrelaterad problematik ur familje- eller ungdomsperspektiv? 
 

Yvonne Sjöblom (2002) har i sin avhandling På väg ut: När ungdomar rymmer och kastas 

ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv skrivit om ungdomar som rymmer och/eller 

kastas ut hemifrån. I avhandlingen diskuterar Sjöblom begreppet ungdomsperspektiv i 

relation till familjeperspektiv och hur socialsekreterarnas förstår och löser eventuella 

dilemman mellan dessa två begrepp. Socialsekreterarna uttrycker en svår balansgång med att 

förena ett familje- och ungdomsperspektiv och medger att de först och främst arbetar utifrån 

ett familjeperspektiv. Utgångspunkten för dessa ärenden var att ungdomarna skulle flytta 

hem och förhållningssättet blev att ungdomarna i första hand skulle bo hemma hos sin 

familj. Innebörden av familjeperspektivet är att socialsekreteraren ska ”arbeta hem” 

ungdomarna (ibid). 

 Sjöblom visar i sin studie således att socialsekreterarna har det svårare att tillämpa ett 

ungdomsperspektiv än ett familjeperspektiv då detta skulle innebära att de går utanför sina 

vanliga arbetsrutiner. Ett exempel som Sjöblom lyfter fram när socialsekreterarna arbetar 

med ungdomsperspektivet är att ungdomen och föräldrarna får sig tilldelad varsin 

handläggare i ärendet. Genom detta visar socialsekreterarna sin tillgänglighet för båda 

parterna i och med att de har skapat en relation till dem båda. Men under utredningen 

upplever socialsekreterarna sig ha en dubbel roll. De ska dels möta ungdomens behov av att 

komma hemifrån, dels ”arbeta hem” ungdomen genom att hjälpa till att lösa konflikten 

mellan ungdomen och föräldrarna (ibid.). Den dubbla rollen uppstår eftersom 

socialsekreterarna utgår från principen att samverkan, frivillighet och samarbete mellan 

vårdnadshavare ska finnas och att familjens betydelse är viktig för barnet, vilket betonas i 

socialtjänstlagen (Lundström, 2000). Med detta uppdrag uppstår en dubbel roll i och med att 

socialsekreterarna ska företräda hela familjen och har ansvaret för att se till allas behov och 

därför kan det vara svårt att arbeta endast utifrån ett ungdomsperspektiv (ibid). 

 Det finns ett genomgående tema i den tidigare forskningen där det visar sig att flickor 

som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck alltför sällan får den hjälp de behöver 

från socialförvaltning och andra myndigheter. Studien visar att när flickan väl får hjälp har 

socialsekreterarna svårt att tillgodoses hennes behov då de arbetar utifrån 

familjeperspektivet. Flickornas situation ses ofta som en del av en generationskonflikt 

mellan dem och föräldrarna eller som en kulturkrock mellan den svenska kulturen och 

föräldrarnas kultur. Föräldrarnas uppfostran av flickan var auktoritär och präglades ofta av 
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en maktkamp mellan parterna. Våld i form av slag och misshandel och mordhot var något av 

det vanligaste som flickorna utsattes för (Sjöblom, 2002). 

 För pojkarnas del var deras situation mer förknippat till våld, kriminalitet och missbruk 

som leder till att de flyttar hemifrån eller kastas ut. Det finns även en könsskillnad i 

problematiken, där pojkarna inte hamnade under samma stränga kontroll för att de ansågs 

vara promiskuösa som flickor och även ingripanden från socialförvaltningens sida skedde 

framför allt när det gällde våld och kriminalitet (ibid). 

 I en rapport från Rädda Barnen av Yvonne Sjöblom och Sara Högdin (2009) med syfte att 

göra en första nationell studie av ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån redogör de 

ytterligare för familjeperspektivet mot ungdomsperspektivet. Åter igen visar författarna att 

socialsekreterarna har ett mer familjeinriktat sätt att arbeta och att slutmålet är att 

ungdomarna ska återvända hem igen. Författarna beskriver här det familjeinriktade sättet att 

arbeta som en del av socialförvaltningens ideologi familismen, där det normativa ligger i 

idén om en sammanhållen idealfamilj som det dominerande. De berättar om konsekvenser 

av att använda ett mer familjeinriktat perspektiv på bekostnad av ungdomsperspektivet inom 

barnutredningar när ungdomar rymmer eller blir utkastade hemifrån. De beskriver hur 

ungdomar har svårt att bli tagna på allvar och har svårt att tala för sitt ärende så att 

socialsekreterarna lyssnar på dem. För att få den hjälp de behöver av socialsekreterare 

brukar skolkuratorer många gånger följa med ungdomarna och föra deras talan. 

Skolkuratorerna anser att de arbetar utifrån ett ungdomsperspektiv genom att företräda 

ungdomarna medan socialsekreterarna arbetar utifrån ett familjeperspektiv som är till 

nackdel för ungdomarna och försvårar ungdomarnas situation ytterligare (ibid). 

 I en studie utförd av Bodil Rasmusson (2006) intervjuar hon fem före detta fosterbarn för 

att ta reda på deras upplevelser av delaktighet och medbestämmande under 

vårdnadsutredningarna med socialförvaltningen och under utflyttningen. Rasmusson 

studerar barnperspektivet i socialförvaltningen och belyser där även socialförvaltningens 

dokumentsystem, BBIC – Barns behov i centrum, ett ursprungligt engelskt dokumentsystem 

som används för utredning, planering och uppföljning och som är skapad för att stärka 

barnens ställning i barnutredningar och ett ökat samförstånd mellan barn, föräldrar, familj 

och professionella där arbetet sker på ett kvalitets- och rättsäkert sätt. Rasmusson talar om 

att socialsekreterare har ett myndighetsansvar som sätter gränser för deras 

handlingsutrymme. Utifrån de förutsättningar som socialsekreterarna har från politiska 

beslut och/eller andra organisatoriska förutsättningar, formar detta socialsekreterarnas roll 

och samarbete med barnen och föräldrarna (ibid). 
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En heterogen bild av socialförvaltningens arbete med hedersrelaterat våld 
och förtryck 
 

En av världens främsta experter på riskbedömningar och även på riskbedömningar gällande 

hedersrelaterat våld är professor Henrik Belfrage (2008). I Belfrages studie har 

socialsekreterare i 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholm tagit ställning till hur de skulle 

agera i ärenden som har med hedersrelaterad problematik att göra. Det handlar om sju olika 

fiktiva ärenden där de sökande utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck på ett eller annat 

sätt. Resultatet visar att socialsekreterare i de 14 stadsdelarna arbetar på olika sätt. Det finns 

inte ett genomgående enhetligt och rättsäkert sätt att arbeta utan stadsdelsförvaltningarna 

använder olika slags underlag för att bedöma riskerna för hedersrelaterat våld. Det kan 

handla om stadsdelsförvaltningar som egentligen inte har något specifikt underlag för 

riskbedömning medan andra stadsdelsförvaltningar använder nästan för mycket. Arbetet 

skiljer sig även åt i de olika stadsdelsförvaltningarna på andra punkter så som i synen på 

arbetssätten och insatser som handlar om hedersrelaterat problematik. Detta är inte 

acceptabelt, menar Belfrage, och det drabbar klienterna till den grad att bedömningen av 

deras problem skiljer sig helt åt beroende på vilken stadsdelsförvaltning de tillhör. Jämfört 

med andra myndigheter ligger socialförvaltningen långt bakom i arbetet med hedersrelaterad 

problematik. Inom exempelvis polisen eller psykiatrin använder de istället ett genomgående 

enhetligt underlag för att bedöma riskerna för olika typer av våld och dessutom får de 

regelbunden utbildning. Trots denna dystra bild av handläggningen av hedersrelaterat våld 

och förtryck inom socialförvaltningen föreligger det kompetens hos socialsekreterarna i 

denna typ av ärenden, men denna är dock lokal och individuell. Där det förekommer 

kvinnofridsteam har det utvecklats goda rutiner och kunskaper och Belfrage anser att det 

finns en utvecklingspotential till att bättre samverka mellan de olika stadsdelarna för att 

kunna sprida information och han rekommenderar även att det satsats på 

kompetensutveckling inom socialförvaltningen (ibid). 

 

Politik och hedersrelaterad problematik 
 

Under åren 2006-2008 satte regeringen in extra resurser som en satsning på att försöka 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. År 2007, i november fördes en handlingsplan fram för 
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kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer, kvinnor som blir utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck och för de som blir utsatta för våld i samkönade relationer. Satsningen på 

dessa områden kom att bli runt 1 miljard kronor och innefattade då 56 olika åtgärder, 

satsningen blev en historisk kraftsamling mot våldet. Med handlingsplanen ville regeringen 

presentera hur det kommande arbetet under mandatperioden skulle se ut för att bekämpa 

våldet och den innefattade sex olika insatsområden som det skulle läggas fokus på; ”ökat 

skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 

rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan och ökade 

kunskaper” (Lundgren, 2010). Handlingsplanens fokus ligger på behovet av hjälp som de 

utsatta kvinnorna har samt FN:s deklaration som år 1993 tog beslutet i sin generalförsamling 

att avskaffa våld mot kvinnor där våldet omfattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld både i 

och utanför hemmet (ibid).  

 Handlingsplanen kom ut med en delrapport den 29 januari 2010 och denna visade då att 

det har lagts ner mycket arbete från regeringens sida för att sätta fokus på att motverka mäns 

våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har lagts ner mycket tid på olika 

aktiviteter som exempelvis utbildning, vilket varit den mest vanliga och mest tillämpade 

aktiviteten för att bekämpa denna slags problematik (Lundgren, 2010). Tack vare 

handlingsplanen har en utveckling på området ägt rum och många av de olika aktörerna som 

arbetar med denna problematik har fått en djupare förståelse för hur viktigt det är att arbeta 

med frågor som gäller bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har i sin tur lett 

till att arbetsstrukturen blivit bättre mellan och inom de inblandade myndigheterna och att 

nya verksamheter startats upp och de tidigare utvecklats. Även mäns våldsutövande har 

belysts och analyserats genom att koppla samman maskulinitet med våldsutövandet i sig. 

Dock har inte någon minskning av kvinnor som blivit utsatta för våld under årets gång setts 

till och detta tros ha att göra med att det kan ta ett tag innan planernas insatser kan komma 

igång fullt ut och minskningarna kan komma att synas först efter ett par år. En annan negativ 

del med effekterna av insatserna är att det inte syns vilka kvinnor som blir fortsatt utsatta för 

våld efter att de gjort en polisanmälan och då handlingsplanen i stort sätt har lagt fokus på de 

kvinnor som gjort en anmälan så kan detta ses som ett problem. De professioner som har 

tagit del av handlingsplanen har uppnått bland annat utvecklade kunskaper på området, ett 

större engagemang för frågorna, ökad medvetenhet för problemet. Offentligt material för de 

som vill lära sig mer om bland annat hedersrelaterad problematik och hur det går att hjälpa 

de utsatta samt hur arbetet bör utformas för att bättre kunna ingripa när det kommer till brott 

har idag ett större utbud än tidigare. De material som har kommit att utvecklas är bland 
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annat NCK:s (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, 

webbsidan om frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck för länsstyrelsens i 

Östergötland och polisens hemsida (ibid). 

 I juli 2007, fyra månader innan handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer kom ut gjordes en 

ändring i socialtjänstlagen. Ändringen gjordes för att visa att socialnämnden har en 

skyldighet att fokusera på det behov av stöd och hjälp som främst kvinnor som blir utsatta 

för våld i nära relationer och barn som har bevittnat våld har. Kompletteringar gjordes också 

till den nya lagen för att den skulle bli lättare att tillämpa samt för att kunna öka kunskapen 

på området. Det största målet med denna satsning är att kvinnor och barn som blir utsatta för 

våld eller har bevittnat våld ska kunna få hjälp oberoende av vilken kommun de är bosatta i. 

Vidare får kommunerna varje år ta del av utvecklingsmedel för att få mer kunskap och för 

att kunna utvecklas inom området (ibid). 

 Det har gjorts en separat analys av den hedersrelaterade problematiken då det 

brottsförebyggande rådet (BRÅ) som tog fram handlingsplanen hade mycket mindre 

erfarenhet av att arbeta med frågor som var kopplade till detta problem, vilket i sin tur 

innebar att det är extra viktigt för regeringen att bidra till en utveckling i arbetet kring 

problematiken. Om ser till jämförelsen till hur utbildningar och utvecklingsprojekt ser ut 

kring hedersrelaterat våld och förtryck visas det att det oftast hålls grundläggande 

utbildningar kring detta medans andra kurser som exempelvis för kvinnomisshandel ofta har 

”fortsättningskurser”. Konkret kunskapsbaserad vägledning för hur arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck ska se ut finns inte än och det finns heller inga svenska 

utvärderingar på området. Detta är något som planeras att göra i nästa steg (ibid). 

 

Sammanfattning av ett forskningsläge om hedersrelaterad problematik 
 

För att sammanfatta den tidigare forskningen kommer vi ta upp några begrepp och synsätt 

som vi tycker är viktiga och som även kommer tas upp senare i analysen. Våld och förtyck 

är ett av de begrepp som vi har stött på i litteraturen. Det är centralt i den hedersrelaterade 

problematiken och är en svårighet för bland annat socialsekreterare när de arbetar med 

barnutredningar, enligt Schlytter & Linell (2008). En av svårigheterna som Sjöblom (2002) 

tar upp är att socialsekreterarna har utgångspunkten i att ”arbeta hem” ungdomen till 

familjen, vilket innebär att de utgår mer från ett familjeperspektiv och inte ser så mycket till 

ungdomsperspektivet. Detta kan leda till fara för barnet om de utsätts för våld och förtryck 
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av familjen. En annan svårighet när de utgår både från ett familjeperspektiv och från ett 

ungdomsperspektiv är att det kan upplevas som en dubbel roll i arbetet för socialsekreterarna 

(ibid). 

 Den hedersrelaterade problematiken ses många gånger som en kulturkrock mellan den 

svenska kulturen och föräldrarnas kultur och eftersom ungdomarna ofta anpassar sig till den 

svenska kulturen snabbare än föräldrarna leder det också till en generationskonflikt mellan 

ungdomen och föräldrarna då föräldrarna inte kan acceptera att ungdomen börjar anpassa sig 

till den nya kulturen. Det finns också en könsskillnad mellan pojkar och flickor där flickorna 

begränsas och kontrolleras hårdare än pojkarna (ibid). Enligt Belfrage (2008) finns det inget 

enhetligt och rättssäkert arbetssätt i bedömningar och insatser. Belfrage anser att där det 

förekommer kvinnofridsamordnare har det utvecklats goda rutiner och kunskaper men det 

krävs ändå en kompetensutveckling hos socialförvaltningen (ibid).  

 Till sist vill vi också nämna handlingsplanen som utformades av regeringen 2007 som 

fokuserar på våld i nära relationer och däribland hedersrelaterat våld och förtryck. 

Regeringen har satsat extra resurser på problematiken och dessa har gått till bland annat 

projekt och utbildningar för att få ökad kunskap på området (Lundgren, 2010). 

 Dessa begrepp och studier kommer vi även att använda oss av i analysen av vår empiri, 

samt väva in våra teoretiska utgångspunkter för att få svar på våra frågeställningar. 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Våra teoretiska utgångspunkter är postmodernistisk feministisk teori. Utifrån denna teori 

kommer vi att ta upp intersektionalitet som ett perspektiv för att kunna förstå hur 

diskriminerande maktordningar som hedersrelaterad problematik fungerar i det svenska 

samhället. Begreppet intersektionalitet kan även kopplas till andra teorier och begrepp, som 

till exempel kulturbegreppet, för att utveckla analyser av makt (Björktomta, 2005). Vi 

kommer således att beskriva Björktomtas (2005) syn på intersektionalitet och den 

hedersrelaterade problematiken som hon beskriver i ”det komplexa pusslet”. 

 

Postmodern feminism 
 

Den postmoderna feminismen gjorde sitt intåg vid 1990-talet och räknas till den så kallade 

”tredje vågen” av feminismen. De postmoderna feministerna riktade kritik mot den tidigare 
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feminismen för att de endast utgick från den vita heterosexuella medelklasskvinnan i väst. 

Med en sådan utgångspunkt exkluderas alla andra kvinnor i världen, som exempelvis 

arbetarklasskvinnor, svarta kvinnor och lesbiska kvinnor. Med kritiken utvecklades det en 

intersektionell analys där målet var att synliggöra hur kön och andra kategorier som 

etnicitet, sexualitet och klass samverkade och skapade komplexa bilder och erfarenheter av 

kön för att få en så heterogen bild av kön som möjligt (Mattson, 2010).  

 

Intersektionalitet 
 

Intersektionalitet kan ses som ett perspektiv men kan också kallas för en analytisk ambition i 

vetenskapliga undersökningar. Med perspektivet synliggörs hur olika maktstrukturer och 

kategorier vävs samman och påverkar varandra. Men det handlar också om att visa hur 

ojämlikheter och maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper ser ur (Mattsson, 2010). 

Det handlar om att kunna se bland annat individer, ideologier och vedertagen kunskap som 

delar i en makt- och underordningskonstruktion (de los Reyes & Mulinari, 2005). Den 

intersektionella analysens fokus riktas mot hur ojämlikhet skapas mellan och inom olika 

grupper. Centrala kategorier för en intersektionell analys är bland annat kön, sexualitet, klass 

och etnicitet. Dessa är beroende av varandra även då de är självständiga kategorier som kan 

analyseras var och en för sig eller flera tillsammans. När analyser om dessa maktstrukturer 

görs blir det en komplex och dynamisk analys och det som visas med den intersektionella 

analysen är att komplexiteten som uppstår i och med maktrelationerna kan över- och 

underordna människogrupper. Exempelvis att gruppen män är överordnade gruppen kvinnor 

eller heterosexuella som grupp är överordnade homo- och bisexuella som grupp (Mattsson, 

2010). 

 

Förklaringar av det komplexa pusslet 
 

I inledningen pratade vi om att det hedersrelaterade våldet och förtrycket är omgärdat av 

flertalet olika perspektiv och synsätt och att vissa forskare anser att det har sin förklaring i 

kultur medan andra i stället menar att förklaringen ligger i könsförtrycket och den 

patriarkala strukturen som existerar oavsett kultur.   

 För att kunna ge en så tydlig förklaring som möjligt av de perspektiv som används för att 

förstå den hedersrelaterade problematiken ska vi förklara detta utifrån Björktomtas 

resonemang om ett komplext ”pussel” som tar upp fem olika delar av samhällsproblem; 
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migrationsprocess och integrationsproblem, generationskonflikt, manlig överordning och 

kontroll över det kvinnliga könet, värde- och normkonflikt samt det stora frågetecknet 

(Björktomta, 2005). Vi kommer även att belysa delarna utifrån strukturell nivå och 

individnivå, beroende på om perspektiven fokuserar på personen i sig eller på strukturen 

som skapas kring honom/henne. 

 

Figur 2. En översiktlig bild av det komplexa pusslet (Björktomta, 2005) 

 

Migrationsprocess och integrationsproblem 
I den första delen av pusslet uppkommer det integrationsproblem som i sin tur uppstår med 

migrationsprocessen. Dessa ligger på strukturell nivå vilket i detta sammanhang innebär att 

när en familj flyttar från sitt hemland till ett annat land så ingår den i en migrationsprocess 

och anpassningen till det nya samhället ser olika ut från familj till familj. De som får det 

besvärligast är de familjer som behåller sina gamla levnadsmönster eftersom de då inte 

längre kommer kunna fungera som de tidigare gjort. Detta leder till att familjen kan få 
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integrationsproblem om de fortsätter att leva i patriarkala mönster som i dagens Sverige kan 

ses som normbrytande (Björktomta, 2007). Dessa strukturella aspekter ligger på en 

familjenivå samt en samhällsnivå. Med fokus på den patriarkala familjen som också kan ses 

som en triangel med pappan högst upp i toppen som tar hand om både inom- och 

utomstående relationer. Efter honom kommer farfar och hans släkt och därefter morfar, 

mamman och även hennes släkt. Sist kommer barnen där sönerna är de som ligger högst upp 

i hierarkin av barnen, åldern spelar här ingen roll. Kort sagt har de äldre föräldrarna på 

mannens sida högre status än frun (mamman) och barnen i mannens familj. Kvinnan ses som 

en del av mannen och inte som den egna individ hon är, med egna medborgerliga rättigheter 

(Björktomta, 2005).  

 

Generationskonflikt 
En del av pusslet på förklaringen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket är 

generationskonflikten mellan ungdomen och föräldrarna som ligger på en individnivå 

(Björktomta, 2007). Föräldrarna kan ha en auktoritär uppfostran där de kan använda sig av 

våld för att uppfostra sina barn. Relationen beskrivs som en maktkamp mellan barnen och 

föräldrarna. Ett synsätt som är genomgående hos socialförvaltningen i deras arbete med barn 

som utsätts för hedersrelaterat våld är att det förklaras som en generationskonflikt mellan 

föräldrar och barn. Orsaken till generationskonflikten är kulturkrocken mellan barn och 

föräldrarna. Till följd av skolan och vänner socialiserar sig ungdomarna snabbare in i det 

svenska samhället än föräldrarna och anpassar sig mer än vad föräldrarna vill acceptera. 

Föräldrarna har en negativ syn på svenska ungdomar och hur deras föräldrar uppfostrar dem. 

Följderna blir att föräldrarna istället vill skydda sina barn och därmed blir allför stränga mot 

dem (Björktomta, 2005). 

 

Manlig överordning och kontroll över det kvinnliga könet 
Den tredje pusselbiten utgår från ett könsmaktsperspektiv och handlar om ett könsmässigt 

förtryck, nämligen mannens makt och kontroll över kvinnan (Björktomta, 2007). Mannens 

heder är beroende av kvinnorna i hans familj och deras beteende och rykte spelar stor roll för 

honom (Björktomta, 2005). Det kvinnliga könet måste hela tiden sträva efter ett gott rykte 

vilket innebär att de ständigt måste vara ”lugna och fina” flickor som inte anspelar på sin 

sexualitet. Får flickorna ett dåligt rykte riskerar de att utsättas för hedersrelaterat hot och 

våld (Eldén, 2001). Att vara en fin flicka innebär att vara lugn och fin, sträng mot sig själv, 

gå hem direkt när skolan är slut, vara rakryggad och framförallt att inte förlora oskulden till 
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någon innan giftermålet. Förutom detta ska hon också vara ”som en ängel” och inte synas 

för mycket genom att flickan exempelvis flirtar eller är högljudd (Björktomta, 2005). För att 

kunna visa lite tydligare på skillnaderna mellan kvinnor och män tar vi upp ett exempel som 

tas upp i Åsa Eldéns doktorsavhandling Heder på liv och död (2001); att enligt den arabiska 

principen är det varken okej för kvinnor eller män att gå på disco men att det är bara kvinnan 

som kan skapa ett dåligt rykte och göra fel för sig i detta fall. Enligt den kristna 

myttraditionens synsätt på kvinnan är hon antingen en asexuell och reproduktiv madonna 

eller en sexuell och icke-produktiv hora. Detta visar på att kvinnans sexualitet är något som 

hon i själva fallet ”är” och inte något hon gör. Här går det att jämföra synen på mannens 

sexualitet som då är tvärtom, något han ”gör”, inte något han ”är”. Rollen som kvinnan har 

är att hela tiden vara försiktig så hon inte vanherdar sin familj genom att göra fel så dåliga 

rykten sprids om henne. Rykten som att hon exempelvis har förlorat sin oskuld kan vara ett 

rykte som drar vanära över familjen och om ryktet sedan är sant är något som inte är lika 

viktigt som att återfå hedern och respekten för familjen. Om kvinnan egentligen är en ”bra” 

kvinna är inget som spelar så stor roll i det fall att ett rykte har börjat spridas då det är 

viktigast att andra ser henne som ”bra”. I vissa fall kan det gå så långt att dottern, frun, 

systern, kusinen etc. måste dödas för att pratet ska försvinna, problemet följer därmed 

kvinnan i graven. Här visar det sig att mannen är beroende av hur kvinnans sexuella 

beteende ser ut i mötet med andra människor om han ska kunna behålla sin egen heder 

(ibid). 

 

Värde- och normkonflikt 
Denna pusselbit befinner sig på en strukturell nivå där familjens normer och värderingar, 

framförallt synen på kvinnan och hennes frigörelse, krockar med de svenska normer, 

värderingar och lagstiftning (Björktomta, 2007). När det gäller att välja mellan att vara lojal 

mot familjens normer och värderingar eller mot det svenska samhällets normer värderingar 

och lagstiftning visar det sig att han/hon som lever i ett patriarkalt levnadsmönster hellre 

väljer familjens normer och värderingar, även om han/hon går emot den svenska lagen 

(Björktomta, 2005). Familjens normer innebär att de anser att flickan själv inte kan fatta de 

rätta besluten och därmed ska föräldrarna fatta dessa beslut åt dem. Dessa beslut är av 

grundläggande karaktär, såsom valet av äkta make och att flickan ska vara oskuld vid 

giftermålet. Faderns skyldighet är att bevara familjens heder och om flickan inte beter sig 

som det förväntas av henne är det upp till fadern att se till att hon uppfyller förväntningarna 

genom att kontrollera, bestraffa, hota, misshandla eller i värsta och sista åtgärd mörda sin 
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dotter. Detta är ett sätt för fadern och familjen att återfå sin heder och deras anseende hos 

kollektivet (ibid). 

 Som en förklaring till hedersrelaterat våld och förtryck kan man hänvisa till kulturen som 

antingen får svara för mycket eller för lite menar etnologen Simon Ekström (2005). Han har 

studerat olika samhällsanalyser och ideologiska positioner som kommit till uttryck sig i den 

svenska debatten efter de tre mycket uppmärksammade hedersmorden på Fadime Sahindal, 

Pela Atroshi och Maisam ”Sara” Abid Ali. Att hänvisa hedersmord till det kulturella ger 

uttryck för att kulturen bestämmer hur människor beter sig även om det samtidigt kan tyckas 

låta undanglidande och vagt att människors handlingar kan förklaras till kulturen. Men den 

kulturella förklaringen har varit en av de ledande positioneringarna i den svenska debatten 

om vilken teoretisk förståelse som ska vara ”den rätta” förklaringen till hedersmord. 

Kulturbegreppet har sitt ursprung från antropologin, läran om människan, och är ett synsätt 

där kultur innebär samspel och gemenskap, att skapa ordning och struktur, vilket yttrar sig 

genom gemensamma normer, värderingar och traditioner. Det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket förklaras som något kulturellt, när viljan till att skapa ordning och kontroll enligt 

de normer och värderingar som finns har övertaget. Genom att utöva våld och mord anses 

det då som något legitimt och önskvärt för att skapa ordning igen. Men det finns även 

svenska män som utövar våld och mördar sina närstående kvinnor. Fast här påpekar 

förespråkarna för den kulturella förståelsen att den kulturella skillnaden som finns mellan 

dessa hederskulturer och den svenska kulturen, är att i den svenska kulturen stöttar inte 

omgivningen gärningsmannen och anser inte heller att det är acceptabelt (ibid). 

 

Det stora frågetecknet 
Den femte och sista biten i detta pussel är i form av ett frågetecken och speglar dels de 

individuella delar som kan vara grunder till hedersrelaterad problematik i varje enskilt fall 

som uppstår (Björktomta, 2005). Det kan här röra sig om förklaringar på strukturell nivå 

eller individnivå (Björktomta, 2007). Då varje fall gäller en flicka eller pojke som är en 

enskild individ i vårt samhälle som dels är invandrare och dels en del av en minoritetsgrupp 

betyder detta att hon/han behöver den hjälp som passar för just henne. Hon är en människa 

med både svagheter och styrkor och måste behandlas utifrån sina egna specifika behov. 

Därför går det inte att behandla henne utifrån en särskilt uppsatt handlingsplan som ska 

fungera för flera, varje fall är unikt och behöver behandlas på olika sätt. Dels står den för 

den kontext som finns i de komplikationer och spänningar som kan uppstå då en familj 
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flyttar från sitt hemland till det land, bostadsområde och samhälle som de idag bor och lever 

i (Björktomta, 2005).  

 

Unga män under kontroll 
Vi vill också tillägga att även pojkar i hedersrelaterade sammanhang kan betraktas som 

underordnade eller förtryckta av andra män, till exempel pappor, bröder, farbröder etc. Det 

är ett perspektiv som vi anser saknas i Björktomtas (2005) komplexa ”pussel” och som vi 

skulle vilja infoga då denna problematik är viktig att belysa, och som många gånger förbises 

i studier om hedersrelaterat våld och förtryck. I dessa fall har de ofta krav och tryck på sig 

från kollektivet att bevaka och kontrollera sina systrar, gör de inte detta kan de utsättas för 

hot och våld av de som ingår i kollektivet. I och med detta tvingas de leva i det patriarkala 

manlighetsidealet och deras liv begränsas, menar Darvishpour (2010). I en 

enkätundersökning som gjordes på gymnasieungdomar i 18-års ålder av socialstyrelsen år 

2006 visade det sig att många av de unga männen kände en viss oro för att deras föräldrar 

eller eventuellt någon annan vuxen i familjen skulle välja livspartner och maka åt dem. I 

studien visar det sig också att även unga män kan utsättas för hedersrelaterat hot och våld 

(ibid).  

 Mehrdad Darwishpour menar att det inte går att förstå det hedersrelaterade förtrycket 

utifrån ensidiga förklaringsmodeller utan att det behövs synsätt som ser till kulturspecifika, 

generella patriarkala maktstrukturer och hur maktstrukturen kan förändras i familjer genom 

migration. Förutom detta menar Darwishpour det även måste tas hänsyn till klassperspektiv, 

socioekonomiska och psykologiska påfrestningar som kan komma med invandringen till ett 

nytt land med ny kultur och tradition (ibid). 

 

 

Vetenskapsteoretisk ansats och metoddiskussion 
 

För att öka vår förståelse om vårt forskningsområde har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsmetod som har sin grund i den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska 

ansatsen handlar om att förstå och tolka innebörden av människors handlingar och genom att 

använda oss av den kvalitativa metoden har vi analyserat empirin genom att tolka innehållet 

i vår datainsamling och koppla det till ett sammanhang utanför texten (Bryman, 2011). 

 Vi har kritiskt analyserat tidigare forskning och perspektiv som ungdoms- och 

familjeperspektivet. Samt har vi gjort en intersektionell analys med kategorier som 
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migrationsprocessen och integrationsproblem, generationskonflikt, manlig överordning och 

kontroll över det kvinnliga könet samt en värde- och normkonflikt. Med utgångspunkt i en 

hermeneutisk analys har vi analyserat intervjuerna genom att tolka delar av helhetsbilden 

och försökt tolka varje del av empirin så de blir bekräftade av helheten. Därmed har vi också 

fått en insyn i våra egna föreställningar om empirin och även den hedersrelaterade 

problematiken (ibid). 

 

 

Datainsamling 
 

För att få fram den information vi är ute efter har vi valt att utföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fem personer; en politiker, en stödperson på kvinnojouren, 

en kvinnofridssamordnare och två socialsekreterare. Anledningen till valet av denna metod 

var att det är en metod som används när man vill veta vad en person upplever är viktigt och 

hur hon/han ser på ett visst fenomen (Bryman, 2011). Som intervjuare i en semistrukturerad 

intervju vill man påverka intervjupersonens svar så lite som möjligt och därmed låta 

henne/honom svara så utförligt som möjligt med sina egna ord (Jacobsen, 2007). I och med 

att frågorna ställdes öppet hade vi möjligheten att ställa följdfrågor till de frågor vi ansåg att 

vi fått intressanta svar på. Metoden var också användbar för att se hur respondenterna tänkte 

och yttrade sig i det som de tyckte var viktigt att förmedla samt för att upptäcka olika 

nyanser och intryck i intervjuerna. Med denna motivation passade inte en strukturerad 

intervju då vi var intresserade av respondenternas ståndpunkter. En kvalitativ intervju är 

flexibel och den följer det respondenten tycker är relevant (Bryman, 2011).  

 Varför vi inte valde att använda oss av öppna/ostrukturerade intervjuer var för att vi var 

intresserade av att få svar på specifika frågor. Med en öppen/ostrukturerad intervju skulle vi 

få ett mer allmänt intryck om ämnet och respondenterna skulle få associera fritt, vilket kan 

liknas som ett vanligt samtal. I en semistrukturerad intervju är man ute efter att få svar på 

frågor inom temat men det finns också utrymme för följdfrågor som kan dyka upp under 

intervjun (ibid). Vi fann en svårighet med den semistrukturerade intervjumetoden när vi 

skulle konstruera frågorna för att få fram respondenternas syn på den hedersrelaterade 

problematiken. Vi fick under intervjuernas gång formulera om frågorna för att det inte skulle 

se ut som att de var ledande, men samtidigt var vi tvungna att formulera dem så att vi skulle 

få fram deras syn på den hedersrelaterade problematiken. 
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Urvalsmetod och urval 
 

Metoden vi har använt oss av var en målinriktad urvalsmetod som betyder att vi inriktade 

oss på de personer som var relevanta för vårt forskningsområde. Detta innebär att då vi 

behövde intervjua socialarbetare och politiker med professionella erfarenheter på området 

hedersrelaterad problematik. Eftersom vi inte var ute efter att generalisera vårt 

forskningsresultat använde vi oss av ett bekvämlighetsurval för att få fram tillgängliga 

kontakter för vår studie. Vi har också använt oss av snöbollsmetoden som innebär att vi 

började med att kontakta ett litet urval personer för vår undersökning och därefter använde 

vi oss av respondenternas egna kontakter för att komma i kontakt med andra relevanta 

personer som passar in i vårt forskningsområde. Vi kontaktade socialsekreterare inom 

individ- och familjeomsorgen (IFO), kvinnofridssamordnare, en ansvarig inom kvinnojour 

samt en politiker som är ordförande för socialnämnden för den valda kommunen för att 

fråga om intervju och genom dem få tag på socialarbetare och politiker som var relevanta för 

vår studie och som har professionella erfarenheter inom hedersrelaterad problematik 

(Bryman, 2011).  

 Personerna som vi valde att intervjua inom en socialförvaltning var socialsekreterare med 

kunskap och erfarenhet om utredningar av 13–17-åriga flickors utsatthet inom 

hedersrelaterade sammanhang. De vi valde att intervjua inom arbetet med kvinnor som 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck var de med mest professionell erfarenhet inom 

området, och som har en viss ansvarsroll i arbetet, en stödperson som är ansvarig inom 

kvinnojour samt en kvinnofridssamordnare. För att få ett politiskt synsätt valde vi att 

intervjua ordförande inom kommunens socialnämnd. 

 Valet av respondenter hade för oss stor betydelse för vilken empiri vi skulle få in. Valet 

av politiker trodde vi skulle ge ett intressant resultat i analysen då han är ordförande i 

socialnämnden som tar beslut i bland annat frågor som rör hedersrelaterad problematik. Att 

vi endast fick tag på en politiker tror vi kan ha påverkat resultatet. Vi försökte få tag på flera 

politiker men utan resultat. Hade vi intervjuat fler politiker från de andra partierna skulle vi 

ha fått en bredare syn på hur de tänker kring den hedersrelaterade problematiken.  

 Den kommun som vi valde att använda oss av är en kommun som klassificeras som en 

större stad där invånarantalet ligger mellan 50 000-200 000, enligt Sveriges kommuner och 

landstings kommungruppsindelning (2010). 
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 Vi har och mejlat receptionen på IFO på socialförvaltningen för att fråga om 

socialsekreterare som skulle kunna passa för vår studie samt om de ville vidarebefordra vårt 

informationsbrev till dem så vi eventuellt kunde boka möte för intervju. Vi har också ringt 

och mejlat en kvinnojour, en kvinnofridssamordnare och en politiker som är insatta i ämnet 

för att fråga om de ville delta i vår studie. Det viktiga har inte varit antalet intervjuer vi har 

utfört eftersom vi var ute efter kvaliteten på intervjuerna. Av denna anledning visste vi på 

förhand hur många personer vi skulle komma att intervjua. Konsekvenserna av antalet 

intervjupersoner har dock varit att vi troligen hade fått fler synsätt att analysera om vi hade 

intervjuat fler personer. Dock tror vi att vi hade fått samma resultat fast med flera olika 

nyanser på synsätten eftersom de personer som vi har intervjuat hade ungefär liknande 

synsätt på den hedersrelaterade problematiken. 

 Med den kvalitativa semistrukturerade metod som vi har använt oss av har vi kunnat 

komma fram till respondenternas synpunkter och syn på hedersrelaterad problematik. 

Eftersom vi har använt oss av en hermeneutisk analys har vi också fått en djupare insyn i 

våra egna föreställningar om den hedersrelaterade problematiken vilket för oss var intressant 

och oväntat. Exempelvis visste vi inte från början att det fanns så många olika perspektiv för 

att förklara hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet rör frågan om hur man har gått till väga i undersökningsprocessen, hur säkra 

mätinstrumenten har varit och i vilken utsträckning ens resultat kan ge samma resultat om 

den upprepas och görs om på nytt. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt under 

analysen av empirin. Eftersom vi personligen har genomfört intervjuerna, använt oss av en 

intervjuguide och transkriberat intervjuerna på ett rättssäkert sätt anser vi att de resultat som 

vi har fått har en hög reliabilitet som innebär en hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2007). 

 Validitet avser att förklara vilken giltighetsgrad resultatet i en undersökning har. 

Validiteten bedöms genom att man kritiskt granskar om forskaren har återgett informationen 

på rätt sätt. Det handlar om att man mäter det man vill mäta genom de olika 

datainsamlingsmetoderna. Eftersom vi har utfört intervjuer har vi också mätt 

respondenternas synpunkter på ett fenomen vilket är det vi också hade för avsikt att göra. 

Jacobsen har rekommenderat att man inte bör mäta komplexa och svårgripbara fenomen 

med endast en fråga i intervjun (ibid). Detta har vi tagit hänsyn till när vi har gjort vår 

undersökning genom att ställa flera frågor på fenomenet för att få en helhetsbild över hur 
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respondenterna syn på den hedersrelaterade problematiken ser ut. Med detta menar vi att vi 

har en hög validitet.  

 

Etiska överväganden 
 
Vår avsikt var att följa de etiska principer som enligt Bryman (2011) gäller för frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Intervjuerna bygger på frivilligt deltagande som 

när som helst kan avbrytas. Respondenterna fick även reda på vårt syfte med forskningen 

samt att den information vi får in endast kommer att användas som underlag till 

forskningsresultatet. Vår förhoppning var att vårt forskningsresultats eventuella värde skulle 

komma att vara till nytta och hjälp för de ungdomar som kommer i kontakt med 

socialförvaltningen i utredningar gällande hedersrelaterad problematik samt för 

professionens utveckling. Vi ville med vårt resultat belysa de svårigheter som kan uppstå i 

utredningar med dessa flickor och att socialarbetarna blir medvetna om vilka dilemman som 

kan uppstå och hur det går att hantera dessa. Under hela studien har de berörda parterna varit 

anonyma så att läsaren inte kan fastställa uppgifternas ursprung. 

 I undersökningen har respondenterna varit anonyma och vi har även tagit hänsyn till 

eventuella risker som hade kunnat uppstå om eventuella namn, platser eller avslöjande fakta 

blottas i deras berättelser om utredningarna. Hade det dykt upp känslig fakta skulle detta 

komma att behandlas med största möjliga konfidentialitet och censureras, i enlighet med 

konfidentialitetskravet som Bryman (2011) talar om. 

 Vi hoppas att värdet av forskningsresultatet överväger socialarbetarnas integritet och i 

förlängning även de utredningar som eventuellt har tagits upp i intervjuerna. Efter att vi gått 

igenom de etiska frågeställningar har vi kommit fram till att vårt forskningsresultat i relation 

till individskyddet har gjort det värt att få kunskapen om ämnet då vi med största 

noggrannhet har behandlat uppgifterna konfidentiellt (ibid).  

 

 

Resultat och analys 
 

Nedan kommer vi presentera resultatet från intervjuerna vi har gjort med politikern, 

socialsekreterare, kvinnojour och kvinnofridssamordnare. För att förstå vad de har att säga 

har vi läst in oss på tidigare forskning där vi bland annat har fått ta del av ungdoms- och 

familjeperspektiven och trappan som visar på hur ungdomar som lever med hedersrelaterade 
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normer och begränsningar begränsas i ett hedersrelaterat sammanhang. Vi kommer att tolka 

empirin utifrån vår förförståelse och kritiskt analysera empirin med hjälp av de olika teorier 

och perspektiv samt tidigare forskning som vi tidigare har presenterat i uppsatsen. Med hjälp 

av dessa kommer vi att göra en hermeneutisk analys, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

vi ska tolka innehållet i vår datainsamling och koppla det till ett sammanhang utanför texten 

(ibid). 

 Vi har kommit i kontakt med ordförande för den utvalda kommunens socialnämnd och 

två socialsekreterare från samma kommun. Vidare har vi intervjuat en stödperson på en 

kvinnojour samt en kvinnofridssamordnare för samma kommun.  

 

 

Hur beskriver de fyra socialarbetarna och politikern fenomenet 

hedersrelaterad problematik?  

 

”Det är svårt med definitioner för att när man ger en sådan är den ganska låst. Men jag skulle 

säga att i de fall jag har varit involverad så bygger det på att det finns en patriarkal struktur 

som styr oerhört mycket”.  

 

Så svarar den intervjuade kvinnofridssamordnaren på frågan om hur hon skulle definiera 

hedersrelaterat våld och förtryck. Patriarkatsbegreppet används även inom forskning om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Till exempel tar även Darvishpour (2010) upp det när han 

pratar om att pojkar kan tvingas leva i det patriarkala manlighetsidealet eftersom de kan få 

krav och tryck på sig från kollektivet att bevaka och kontrollera sina systrar, gör de inte detta 

kan de riskera att utsättas för hot och våld av de som ingår i kollektivet. Björktomta (2007) 

menar att i det svenska samhället är patriarkala mönster normbrytande samt att dessa 

mönster kan leda till att de familjer som väljer att behålla dem när de kommer till 

exempelvis Sverige kan få integrationsproblem (ibid).  

 Både stödpersonen från kvinnojouren och socialsekreterarna som vi har intervjuat pratar 

om i princip samma definition på hedersrelaterat våld och förtryck. De talar om att 

ungdomen riskerar att bli bortgift samt att han/hon har en mindre egen vilja. De talar också 

om hot av flera personer samtidigt, kontroll och begränsning från familjens sida. Svaret som 

vi fick av stödpersonen från kvinnojouren på frågan om hur hon skulle definiera 

hedersrelaterat våld och förtryck löd som följande:  
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När man som ung tjej är hotad av fler än en person, att släkten har makten, att det är i större 

perspektiv, att familjerna ligger bakom, att man inte får inte bestämma själv och är rädd att 

bli hemskickad och bortgift och förlovad med sina kusiner. Det handlar mycket om vad som 

finns bakom, som släkten och familjen, vilket är en stor skillnad mot det vanliga våldet. 

 

Här skiljer stödpersonen från kvinnojouren på ”vanligt” våld och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det visar att hon ser till kulturperspektivet och gör skillnad på våldet. 

 Socialsekreterarnas svar på samma fråga blev:  

 

Det är ju det här med kontroll, tycker jag. Begränsning. Att begränsa tillvaron. Det behöver 

faktiskt inte bara handla om tjejer, det kan vara killar också. Men alltså att man begränsar 

tillvaron för individen och att man inte låter individen göra egna val. Och att det finns hot om 

att något kommer att hända om man inte håller sig inom den begränsningen. Hoten finns ju 

och det behöver inte vara dödshot, det kan vara hot om att bli bortgift och tillbakaskickad. 

 

Av referatet ovan framgår att informanten utgår från ett genusperspektiv på hedersrelaterat 

våld som inkluderar även pojkar. Informanten är också medveten om att hedersrelaterat våld 

och förtryck inte bara handlar om våld utan även begränsning, kontroll och hot samt hot om 

våld. 

 Schlytter, Högdin och Rexvid (2009) är bara några av de som har skrivit om just dessa 

definitioner. De tar upp den när de förklarar trappan i deras enkätundersökning om 

ungdomar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. De tar bland annat 

upp i andra trappsteget att flickornas och pojkarnas egen vilja inte räknas då föräldrarna 

väljer deras framtida make respektive maka, härmed gifts de bort mot sin vilja och det kan 

vara till bland annat en främmande man eller en släkting. De kan även vara tvungna att flytta 

till hemlandet för att gifta sig där med den make eller maka som föräldrarna och kanske till 

och med släktingarna har valt till pojken eller flickan. I det tredje trappsteget tar de upp 

kontrollen av ungdomarna. Som Hussein och Kinuka-Svedberg tar upp begränsas 

ungdomarna och kan inte leva som andra ungdomar som utövar fritidsaktiviteter, de kanske 

blir hindrade att vara med på idrotten eller sexualundervisningen i skolan och de kan 

kontrolleras när de går till och hem från skolan (Hussein & Kinuka-Svedberg, 2010). Hotet 

och våldet som stödpersonen på kvinnojouren tog upp tas även upp i förklaringen som 

Schlytter, Högdin och Rexvid (2009) ger av det tredje trappsteget som handlar om just hot, 

våld och förtryck från bland annat familjen. 
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 Politikern, som är ordförande för kommunens socialnämnd, som vi intervjuade 

definierade hedersrelaterat våld och förtryck i en jämförelse med våld i nära relationer: 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan jag med ett annat uttryck kalla för våld i nära relationer. 

Sen kan man koppla det till andra funktioner rent allmänt, men för mig är det våld i nära 

relationer. 

 

Det som ordföranden tog upp i referatet ovan är intressant då vi kan se avsaknad av kön och 

kultur i hans definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Då han inte nämner 

könsperspektivet överhuvudtaget när han talar om våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck undrar vi hur han ser på könsmaktsordningen i hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vi tolkar det som att han har en könsneutral förståelse av våldet. 

 Hedersrelaterat våld går under begreppet ”våld i nära relationer” då arbetssättet för 

ärenden gällande hedersrelaterad problematik går under samma arbetssätt som för våld i 

nära relationer och det gäller även i handlingsplanen som fördes fram år 2007. Den 

hedersrelaterade problematiken har i och för sig ett eget avsnitt i handlingsplanen men 

samtidigt får de ta del av de resurspengar som är till för våld i nära relationer (Lundgren, 

2010). 

 

Vad har socialarbetarnas och politikerns professionella erfarenheter inom 

hedersrelaterad problematik för inverkan på arbetet med problematiken? 

 

Det var bara en av de fem personer som vi intervjuade som inte hade någon tidigare 

erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik innan de fick den befattningen de 

har idag. Med tiden har de allt mer kommit i kontakt med hedersrelaterad problematik i 

olika former. Socialsekreterarna berättar att de stöter på hedersrelaterade ärenden som 

innebär allt från ärenden där det kanske inte leder till att det görs drastiska åtgärder till 

ärenden där de får omhänderta och placera ungdomar i familjehem och även byta identitet på 

dem. Eftersom politikern inte arbetar på samma sätt som de andra respondenterna utan 

beslutar kring insatser och åtgärder som kvinnofridssamordnaren presenterar har han inte 

mer professionella erfarenheter än det han har läst sig till i teorin.  

 Respondenterna har även fått interna utbildningar på området som kommer från 

organisationens ledning. Utbildningarna innehåller för det mesta grundkunskaper i 
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hedersrelaterad problematik och vill de anställda söka efter ytterligare kunskap får de göra 

det på egen hand.   

 Vi frågade socialsekreterarna om de har ett speciellt arbetssätt som de använder sig av för 

att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i jämförelse med de som blir 

utsatta för våld i nära relationer. Den ena socialsekreteraren svarade följande: 

 

Vi gör inga speciella arbetssätt för hedersrelaterade . Vi gör precis som i alla andra ärenden. 

Är det akuta lägen så är det skyddsbehovet som kanske är lite annorlunda i hedersrelaterad. 

Men trots allt är det samma i alla ärenden när det gäller skyddsbehov. 

 

Här betraktas våldet som ett särskilt våld, det vill säga hedersrelaterat våld, men samtidigt 

arbetar de på samma sätt som i andra ärendet. Det finns alltså inget specifikt arbetssätt för 

utredningar med hedersrelaterad problematik. 

 På samma fråga svarar den andra socialsekreteraren att det ändå finns en skillnad i 

skyddsbehovet även om arbetssättet är det samma: 

 

Vi gör våra utredningar, sen utifrån det som kommer fram så får man se vilka insatser man 

behöver sätta in. När det gäller skyddsbehovet måste vi till exempel omhänderta, hemlighålla 

vistelseorten, inskränka umgänge. Och det kan vi bara göra genom att vi har omhändertagit 

enligt LVU.  

 

Även om socialsekreterarna berättar att de har samma arbetssätt för de som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck som annat våld i nära relationer så är det trots allt inte 

specifikt för den hedersrelaterade problematiken, vilket kan behövas eftersom 

socialsekreterarna måste fokusera på andra faktorer som exempelvis skyddsbehovet, vilket 

de också tar upp i intervjun.  

 Det är anmärkningsvärt att det inte finns något enhetligt arbetssätt i bedömningen av 

riskerna i hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Belfrage (2008) är det problematiskt om 

man inte använder samma arbetssätt, och i slutändan drabbar det klienterna till den grad att 

socialsekreterarnas bedömning skiljer sig helt åt (ibid). 

 Socialsekreterarna tar också upp att med erfarenheterna de har fått genom åren inom 

verksamheten har de lärt sig att se till helheten och inte bara lyssna till en person. Den ena 

socialsekreteraren svarar på frågan om vad hon har lärt sig under tiden som hon har arbetat 

med hedersrelaterade ärenden: 

 



 

29 
 

Vara noggranna i bedömningarna. Att inte rusa iväg. Att faktiskt lyssna på vad både flickan 

säger och att faktiskt ta sig tid att lyssna på hela nätverket, framförallt föräldrarna. Att få en 

helhetsbild och inte bara kanske lyssna på en utan lyssna på alla. 

 

Att socialsekreterarna lyssnar på hela nätverket visar att de använder sig av ett 

familjeperspektiv. Dock vet vi inte hur tillvägagångssättet ser ut, om de lyssnar på flickan i 

enrum eller tillsammans med familjen.  

 Till skillnad från det som Sjöblom (2002) och Sjöblom och Högdin (2009) påstår, att 

socialsekreterare inte ser till ungdomsperspektivet utan har ett mer familjeinriktat arbetssätt, 

visar socialsekreterarna här att de ser till både ungdoms- och familjeperspektiven lika 

mycket. Men det har inte alltid varit så här utan de framhåller att det är något de har lärt sig 

på vägen. Socialsekreterarna nämner hur de tidigare har förbisett viktiga personer i 

hedersrelaterade ärenden eftersom de inte har sett till båda perspektiven. 

 Sjöblom (2002) tar i sin studie upp att socialsekreterare ska ha svårt för att tillämpa 

ungdomsperspektiv eftersom detta skulle innebära att de måste gå utanför de vanliga 

arbetsrutinerna. Detta ansåg inte socialsekreterarna vara något problem, det är som sagt 

något de har lärt sig med tiden att se till både perspektiven. Det intressanta är att de pratade 

om att de ansåg att de tidigare har hänt att de missat att undersöka familjen och ungdomens 

nätverk. Det kan tolkas som att de hade ett mer ungdomsperspektiv på bekostnad av 

familjeperspektivet men att de nu har lärt sig att ha ett finna balansen mellan de båda 

perspektiven. 

 

 

Hur påverkar socialarbetarnas och politikerns synsätt uppkomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck hur de önskar arbeta mot ungdomar 

som är utsatta för hedersrelaterad problematik? 

 

När vi ställde frågan Varför tror Ni att hedersrelaterat våld och förtryck uppstår? kunde vi 

se likheter i tankarna kring uppkomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Informanterna 

talade om maktobalans, maktförskjutning, kultur och kulturkrockar samt den patriarkala 

pyramidstrukturen. Det går att koppla deras tankar till det som Björktomta (2007) tar upp i 

intersektionaliteten när hon förklarar det komplexa pusslet. Vi kan se hur informanterna 

använder sig av de olika ”pusselbitarna” när de förklarar de olika begreppen. Exempelvis tar 
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kvinnofridssamordnaren upp maktförskjutningen och maktobalansen som uppstår när barnen 

kommer in i samhället före föräldrarna och då får agera som tolkar åt dem.  

 

Jag tror också det handlar om en maktförskjutning, en maktobalans inom den här strukturen 

som gör att det här uppkommer och inte sällan också när de kommer som till exempel till 

Sverige. Att hela den här pyramidstrukturen blir helt omkastad, för inte sällan är det så att 

barnen lär sig språket först, de får bli tolkar åt mamma och pappa, där pappa, då han oftast 

har toppen i pyramiden, är den som egentligen har översynen och kontrollen över familjen 

tappar kontrollen när de kommer hit och inte kommer in i samhället och inte kan försörja sin 

familj. 

 

Kvinnofridssamordnaren talar om en maktförskjutning och maktobalans i pyramidstukturen 

som med andra ord handlar om ett könsmaktsperspektiv som omkullkastas i familjen när de 

kommer till Sverige. 

 Det som kvinnofridssamordnaren talar om är vad Björktomta (2007) definierar som en 

migrationsprocess och ett integrationsproblem. Under migrationsprocessen kan 

anpassningen till det nya samhället bli besvärlig. Speciellt svår för de familjer som behåller 

sina levnadsmönster som i det svenska samhället anses vara normbrytande. Det är här som 

Björktomta (2005) talar om den patriarkala pyramidstrukturen med pappan som överhuvud 

och högst upp i toppen av pyramiden, därefter kommer farfar och hans släkt och sedan 

morfar, mamman och även hennes släkt. Längst ner i pyramiden finns barnen med sönerna 

högst upp i hierarkin av barnen. Väljer familjen att behålla dessa levnadsmönster blir det ett 

integrationsproblem med kulturkrockar. Kulturkrockarna uppstår när familjen kommer till 

exempelvis Sverige som inte lever med den patriarkala familjestrukturen, och deras 

levnadsmönster inte längre är normen i samhället (ibid). Detta ingår i ”pusselbiten” som 

handlar om Värde- och normkonflikt och innefattar framförallt synen på kvinnan och hennes 

frigörelse och att den krockar med det svenska samhällets normer, värderingar och 

lagstiftning (Björktomta, 2007). Den andra socialsekreteraren förklarar kulturkrocken på 

följande sätt: 

 

När familjerna lever i sina hemländer så är det normalt och dottern ifrågasätter inte det för det 

är så alla gör. Sen kommer man till Sverige där man inte gör så och då blir det ju krockar. 

 

Det socialsekreteraren syftar på när hon säger ”när familjerna lever i sina hemländer så är 

det normalt” är den patriarkala strukturen. Om vi kopplar det hon säger till det komplexa 
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”pusslet” blir det viktigt ur ett intersektionellt perspektiv. Det blir viktigt eftersom det syftar 

på skillnader i tankesätten kring svensk kultur och den ”andra” kulturen där den svenska 

kulturen inte har något patriarkalt levnadsmönster. 

 Det hedersrelaterade våldet och förtrycket förklaras som något kulturellt, när viljan till att 

skapa ordning och kontroll enligt de normer och värderingar som finns har övertaget. 

Genom att utöva våld och mord anses då detta som något legitimt och önskvärt för att skapa 

ordning igen. 

 Politikern och ordföranden i socialnämnden för kommunen tänker att hedersrelaterat våld 

och förtryck kan uppstå på grund av skilda tankesätt och genom att de unga flickorna skaffar 

sig utbildning. Därmed uppstår det en konflikt i familjen på grund av den maktförskjutning 

som sker i pyramiden. 

 

Jag tror att det är, naturligtvis skilda tänkesätt, alltstå en kulturkrock, att man kommer kanske 

från en kultur och ska plötsligt då mer eller mindre motvilligt inlemmas i en annan kultur och 

ett annat tänkesätt rent allmänt. Att unga tjejer skaffar sig en utbildning, skaffar sig 

kunskaper som kanske resten av familjen inte har, alltså den patriarkala delen av familjen inte 

har. Att hedersrelaterat våld som grund är en osäkerhet överhuvudtaget, en ängslan att man 

liksom ska komma över något nytt som inte man är bekväm med. 

 

I referatet ovan tolkar vi det som att han har en avsaknad av genusperspektiv eftersom han 

inte nämner pojkarnas situation som utsatt. 

 Den kulturkrock som sker mellan barnen och föräldrarna när barnen snabbare socialiseras 

in i samhället till följd av vänner och skola kan leda till en generationskonflikt. Barnen 

anpassar sig snabbare till det svenska samhället än vad föräldrarna vill acceptera och 

föräldrarna vill härmed skydda sina barn mot att bli uppfostrade på samma sätt som svenska 

barn blir då de har fått en negativ syn på de svenska ungdomarna och sättet de blir 

uppfostrade på (Björktomta, 2005). 

 Ett annat perspektiv som respondenterna tar upp är den tredje ”pusselbiten” som handlar 

om manlig överordning och kontroll över det kvinnliga könet. Det handlar om ett 

könsmässigt förtryck, att mannen ska ha makt och kontroll över kvinnan (Björktomta, 2007). 

Mannens heder är beroende av kvinnorna i hans familj och deras beteende och rykte spelar 

stor roll för honom (Björktomta, 2005). 

 Stödpersonen som arbetar på kvinnojouren tog upp att kvinnan inte har någon 

självbestämmande rätt när det kommer till giftermål. 
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(...) att det ska vara så att kvinnan inte bestämmer själv om hon ska gifta sig utan att familjen 

har mycket att säga till om. Det handlar om något kulturellt och patriarkaliskt – mannens roll 

som familjefar och familjeöverhuvud som bestämmer i familjen. 

 

Det finns även ett annat begrepp, mäns kontroll över de unga männen där vi också vill 

tillägga från Darvishpours (2010) studie att även pojkar kan betraktas som underordnade 

eller förtryckta av andra män, exempelvis pappor, bröder, farbröder etc. I dessa fall har de 

ofta krav och tryck på sig från kollektivet att bevaka och kontrollera sina systrar, gör de inte 

detta kan de utsättas för hot och våld av de som ingår i kollektivet. Det kan också vara så att 

unga mäns föräldrar eller eventuellt någon annan vuxen i familjen kan välja livspartner och 

maka åt dem (ibid).  

 För att männen i familjen inte ska förlora sin heder måste flickan hela tiden vara försiktig 

så hon inte vanherdar sin familj genom att göra fel så dåliga rykten sprids om henne. Om 

dåliga rykten börjar spridas om flickan drar hon skam över familjen (Eldén, 2001). Gilligan 

(1997) menar att kvinnor som agerar på ”fel” sätt ska känna skam. Stödpersonen från 

kvinnojouren tar också upp detta och nämner det på följande sätt: 

 

Men det är också skam i botten att kvinnorna har gjort något familjen inte tillåter. Det 

handlar också om att upprätthålla familjens heder genom att kontrollera kvinnorna. 

 

Det stödpersonen talar om finns också i Gilligans studie (1997) när han förklarar begreppen 

”skam i kroppen”. Kvinnor som har ”skam i kroppen” fogar sig efter de rådande normerna 

och vanhedrar inte männen i familjen, medan de kvinnor som går emot normerna och drar 

skam över familjen för sitt beteende, själva inte har någon ”skam i kroppen”. För att 

återupprätta hedern krävs det från männens sida i familjen att de ska reagera och bestraffa 

flickan enligt kollektivets normer, genom kontroll, hot, våld eller mord. Gör männen inte 

detta betraktas även de som skamlösa (Safilios-Rothcild, 1969).  

 Kvinnofridssamordnaren berättar att utanförskapet är en del av den hedersrelaterade 

problematiken. Vi kopplar detta till den sista ”pusselbiten”, det stora frågetecknet, som 

innebär att socialarbetarna måste tänka på att behandla flickan utifrån sina egna specifika 

behov, varje fall är unikt och behöver behandlas på olika sätt. Det går därför inte att 

behandla henne utifrån en särskilt uppsatt handlingsplan som är utformad för en specifik 

målgrupp. Då flickan är en enskild individ i vårt samhälle som dels är invandrare och dels en 

del av en minoritetsgrupp betyder detta att hon behöver den hjälp som passar för just henne 

(Björktomta, 2005). Även den hedersrelaterade problematiken kan röra sig om olika 
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förklaringar med inslag från olika perspektiv som vi ovan har nämnt. Vi menar även att 

utanförskapet kan vara inte bara kulturellt, utan även en social ekonomisk marginalisering, 

som leder till ökad segregering och därmed ett ökat utanförskap. 

 För att sammanfatta de olika synpunkterna använder samtliga respondenter begreppen 

”kultur” och ”kulturkrockar” och menar att det i och med dessa uppstår integrationsproblem. 

Några av respondenterna talar även om maktförskjutning som ett problem när föräldrarna 

tappar kontrollen över sina barn. Det anses bero på att barnen socialiserar sig snabbare in i 

samhället vilket föräldrarna inte gärna vill acceptera. Föräldrarna försöker då hålla en 

hårdare kontroll över sina barn, framförallt över flickorna varvid en generationskonflikt 

uppstår. I de familjer där det kan uppstå hedersrelaterat våld och förtryck, förekommer det 

en patriarkal pyramidstruktur som levnadsmönster, där heder och skam är viktiga att behålla.  

 Om vi ska koppla respondenternas synsätt till hur de vill arbeta med den hedersrelaterade 

problematiken så kan vi se att samtliga respondenter talar om att utbilda och informera de 

nyanlända vuxna som immigrerar till landet, om svenska lagar och regler. De vill med 

skolans hjälp, exempelvis SFI (Svenska för Invandrare) eller komvux lära ut om mänskliga 

rättigheter. Sålunda betraktas utbildning som den främsta lösningen på problemet. 

 Både socialsekreterarna och socialnämndens ordförande, talar om att försöka få flickor 

mer aktiverade och att de ska ”komma ut i samhället” med hjälp av olika tjejprojekt. 

Kvinnofridssamordnaren talar om hur det går att få in diskussionen kring hedersrelaterad 

problematik på ett respektfullt sätt bland ungdomar i fritidsgårdar. Det vi kommit fram till är 

att respondenternas synsätt har sin grund i perspektivet värde- och normkonflikten, med 

andra ord att hedersrelaterad problematik i grund och botten uppstår i samband med 

kulturkrockar. Härmed förstår vi varför respondenterna tycker att lösningarna på den 

hedersrelaterade problematiken ligger i integration till samhället genom ovan nämnd 

utbildning. Det vill säga att utbildning ska leda till integration. Enligt detta synsätt handlar 

det om okunskap, inte om makt, segregering och ekonomisk orättvisa. 

 
 
 

Hur påverkar politiska beslut arbetet med hedersrelaterad problematik? 
 

Det politiska arbetet mot den hedersrelaterade problematiken är viktigt att belysa för att få 

reda på hur besluten påverkar arbetet hos bland annat socialförvaltningen och andra former 

av socialt arbete. Som underlag för en jämförelse över hur det ser ut i en medelstor kommun 
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har vi fokuserat på den handlingsplanen som regeringen tillsatte samt BRÅs utvärdering, 

författad av Lundgren (2010). 

 I handlingsplanen som regeringen presenterade för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, skulle det läggas fokus 

på bland annat; ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt 

kvalitet och ökade kunskaper. Det har visat sig att den mest vanliga och mest tillämpade 

aktiviteten för att bekämpa denna slags problematik har varit utbildning (ibid).  

 Ordföranden för den valda kommunens socialnämnd i vår studie berättar att de extra 

medlen som tillsattes av regeringen har gått till åtgärder som kvinnofridssamordnaren har 

föreslagit och vidtagit, vilket är utbildning och ett antal projekt för att bland annat öka 

aktiviteter för flickor. Kvinnofridssamordnaren är i sin tur till viss del kritiskt till hur man 

fördelar resurserna i landet. Hon menar att det förekommer en snedvridning i fördelningen 

och anser att det borde fördelas mer proportionellt i landet. 

 

(…) sen kan jag tycka också att det kan bli felriktat ibland. Om man till exempel tittar då på de 

hedersinriktade pengarna så är de ju ganska mycket åt storstäderna. Och det är ju på gott och ont 

därför att vi lite mer på landsbygden får en väldigt liten del av kakan. Medan vi kanske behöver 

mer därför att vi inte har samma specialiserade gigantiska organisationer som de har i 

storstäderna där de sitter med oerhört mycket spetskompetens. Därför kan jag tycka att det kan 

bli lite missriktat ibland. Sedan är det ju bra för jag kan ringa till en av organisationerna i Malmö 

och rådfråga dem och jag kan även hänvisa dit, så de finns ju även för oss. Men vi har ju inget 

här i länet.  

 

Kvinnofridssamordnaren i referatet ovan konstruerar ett slags vi och de, där de blir 

överordnade. Hon menar att vi i de mindre städerna inte kan ta del av resurserna på samma 

sätt som dem i storstäderna. 

 När det gäller de politiska satsningar som ordförande för socialnämnden i kommunen i 

vår studie vill göra stämmer det överens med Lundgrens (2010) presentation av 

slutresultatet, att utbildning är en av de mest vanliga åtgärder.  

 

Jag skulle vilja att vi fortsätter som vi har gjort nu, det vill säga att kvinnofridssamordnaren och 

befattningen ska finnas kvar. Jag tror också att det är viktigt med integrationsfrågor. Sen skulle 

jag naturligtvis önska att vi hade mer ekonomiska resurser till det jag pratade om tidigare, 

information och utbildning som jag tror är de absolut viktigaste. Jag tror att informationen och 

utbildning ska vara på stornivå. Det måste gå via de här nätverken som redan finns egentligen 

som kan utvecklas ytterligare. Det är någonting som måste gå som ringar på vatten. Det är inte 
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någon enskild kommun, enskild nämnd, det borde ha en snöbollseffekt i hela landet. Det är hela 

landet som har den här företeelsen.  

 

Här tydliggörs att det behövs ekonomiska resurser, men inte till att utjämna ekonomisk 

orättvisa utan för att utbilda bort problemen. Men till skillnad från kvinnofridssamordnaren 

ger ordföranden för socialnämnden inte uttryck för skillnad mellan mindre och större städer. 

 Lundgren (2010) talar om att en utveckling på området har gjorts och att många av de 

olika aktörerna som arbetar med denna problematik har fått en djupare förståelse för hur 

viktigt det är att arbeta med frågor som gäller bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta har i sin tur lett till att arbetsstrukturen blivit bättre mellan och inom de inblandade 

myndigheterna och att nya verksamheter startats upp och de tidigare utvecklats (ibid). Detta 

är något som ordföranden för socialnämnden också lägger märke till och menar även att 

utvecklingen borde gå via de nätverk som redan finns och att arbetet ska ske därifrån för att 

vidareutveckla samarbetet. Ordföranden påpekar även att utvecklingen bör spridas i hela 

landet eftersom den hedersrelaterade problematiken förekommer i hela Sverige.  

 Idag har även offentligt material om bland annat hedersrelaterad problematik och hur det 

går att hjälpa de utsatta samt hur arbetet bör utformas för att bättre kunna ingripa när det 

kommer till brott fått ett större utbud än tidigare.  Den offentliga forskningen och materialet 

är något som både socialsekreterarna menar hjälper dem i utredningsarbetet, och som de 

använder sig av regelbundet när de arbetar med hedersrelaterad problematik. Om jämförelser 

görs av hur utbildningar och utvecklingsprojekt ser ut kring hedersrelaterat våld och förtryck 

går det enligt Lundgren (2010) se att det oftast hålls grundläggande utbildningar kring detta 

medans andra kurser som exempelvis för våldsutsatta kvinnor ofta har ”fortsättningskurser”. 

Konkret kunskapsbaserad vägledning för hur arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

ska se ut finns inte än och det finns heller inga svenska utvärderingar på området. 

Kvinnofridssamordnaren i vår undersökning menar att för att få bättre utbildningar behöver 

vi forska mer, vilket i sin tur gör att vi kommer ha fler professionella människor ute i andra 

ändan. Vi vill med det som kvinnofridssamordnaren tar upp påpeka att det utöver forskning 

också krävs ekonomiska resurser och ambitioner för att utbilda fler professionella 

människor. 

 

 

Slutdiskussion 
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Resultatet som vi har kommit fram till vad gäller utformningen av arbetet med 

hedersrelaterad problematik är att den påverkas i hög grad av beslut från 

kvinnofridssamordnaren och politikern. Respondenterna tar upp begreppen kontroll och 

begränsning av ungdomarna samt bortgifte och att ungdomarna har en liten 

självbestämmanderätt. Även den patriarkala släktpyramiden togs upp i definitionen samt att 

det kan uppstå integrationsproblem i och med de normbrytande levnadsmönster som följer 

med från den egna kulturen. Synsätten som respondenterna hade på den hedersrelaterade 

problematiken har vi sett påverkar hur de önskar arbeta. De talade om att de vill utbilda och 

informera de nyanlända vuxna som immigrerar till landet, om svenska lagar och regler. Det 

vill säga att utbildning ska leda till integration. Enligt detta synsätt handlar det om okunskap, 

inte om makt, segregering och ekonomisk orättvisa som leder till att det uppstår 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att det förs diskussioner kring 

hedersrelaterad problematik på bland annat fritidsgårdar som kvinnofridssamordnaren talade 

om och att man då också gör det på ett respektfullt sätt och att diskussionen också sker på ett 

jämlikt plan. Vi håller med kvinnofridssamordnaren om hur diskussionen ska se ut och vi 

menar att det inte handlar om att man ska utbilda bort problemen utan att man ska visa 

förståelse för varandras kulturer och att diskussionen ska ske på ett jämlikt plan. 

 Socialsekreterarna nämnde att de med tiden har lärt sig att se till både ungdoms- och 

familjeperspektivet lika mycket, vilket de inte har gjort tidigare utan såg då mer till ett 

ungdomsperspektiv. Denna skillnad kanske kan bero på att det fanns en medvetenhet om att 

det är viktigt att se till ett ungdomsperspektiv. Det vi tycker är intressant är att 

socialsekreterarna tidigare fokuserade mer på ungdomsperspektivet än familjeperspektivet, 

vilket motsäger vad forskningen har påstått. Det skulle vara intressant att i framtida 

forskning titta mer på huruvida socialsekreterare använder sig av de båda perspektiven 

enbart när det gäller utredningar med hedersrelaterad problematik i en framtida forskning.  

 När det kommer till de professionella erfarenheter som respondenterna har på området 

trodde vi att de skulle ha mer erfarenheter än vad de faktiskt verkade ha. Vad gäller 

pojkarnas utsatthet blev vi fundersamma då respondenterna nämnde att de sällan stötte på 

denna problematik. Vi undrar här om de kan arbeta professionellt om dessa ärenden dyker 

upp, eftersom vi har fått uppfattningen om att arbetet är mer utformat för att fånga upp 

flickornas utsatthet och att pojkarnas utsatthet inte syns lika väl. Trots vårt antagande om att 

respondenterna hade mindre professionella erfarenheter hade de ändå en god uppfattning om 

definitionen hedersrelaterad problematik. Vi antog att eftersom de på ett eller annat sätt 

arbetar med dessa frågor, skulle de ha mer professionell erfarenhet inom den 
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hedersrelaterade problematiken. Vi tror att bristen på kunskap beror på att den 

hedersrelaterade problematiken ingår i arbetet mot våld i nära relationer och att samma 

arbetssätt används mot hedersrelaterat våld och förtryck som mot våld i nära relationer. För 

oss är det obegripligt att man inte har ett specifikt kunskapskomplement när det är bevisat att 

barn kan fara illa och kan bli utsatta för ytterligare fara av familjen när exempelvis 

socialsekreterarna tar kontakt med föräldrarna efter att ungdomen har gjort en anmälan. 

 Vad gäller utformningen av arbetet med hedersrelaterad problematik har vi kommit fram 

till att den påverkas i hög grad inte bara av politiska beslut utan också av 

kvinnofridssamordnaren. Det är kvinnofridssamordnaren som lägger fram alla förslag och 

förslag till åtgärder. Därmed tillkommer det honom/henne en stor makt att besluta hur 

arbetet med den hedersrelaterade problematiken ska utformas. Det var något som var nytt för 

oss och det som är anmärkningsvärt är att befattningen kvinnofridssamordnare inte är en 

permanent anställning. Detta innebär att kommunernas utformning av arbetet med 

hedersrelaterad problematik ser olika ut över hela landet. I och med att den person som är 

anställd som kvinnofridssamordnare har en oerhört viktig roll med mycket kunskap om den 

hedersrelaterade problematiken undrar vi då vem det är som utformar arbetet om den 

hedersrelaterade problematiken när det inte finns någon kvinnofridssamordnare? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som nu skriver på vårt 
examensarbete i socialt arbete på kandidatnivå. Vårt arbete handlar om att analysera och 
tolka vilka synsätt politiker och socialarbetare ger uttryck för gällande hedersrelaterad 
problematik för minderåriga flickor och pojkar i åldrarna 13-17. 
  
Vi skulle nu behöva Er hjälp genom att intervjua Dig som har erfarenhet inom detta område. 
Ert deltagande är frivilligt och anonymt och informationen som tas upp under intervjun 
kommer att hållas konfidentiellt. Vår tanke är att intervjun inte ska behöva ta mer än en 
timme. De teman som vi har tänkt ta upp är: 
 

 Bakgrundsinformation om Er, t.ex. arbetserfarenheter. 

 Synen på hedersrelaterat våld och förtryck 

 Föreställningar/tankar om hur hedersrelaterat våld och förtryck uppstår 

 Handlingsplan för hedersrelaterad problematik 

 Eventuellt arbetssätt för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 

 Syn på lösningar på hedersrelaterad problematik 

 

 

Kan Ni tänka Er att delta i vår studie så kontakta någon av oss på telefon eller mail. 

 

Kontaktinformation 

Emelie Schulze 

070-1234567 

xxxx@student.lnu.se 

 

Ahlam Sayed Abdu 

xxxx@student.lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Schulze & Ahlam Sayed Abdu 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

TEMA 

 Bakgrundsinformation om respondent, t.ex. arbetserfarenheter. 

 Synen på hedersrelaterat våld och förtryck (som här nedan kommer förkortas HRVF)  

 Handlingsplan för hedersrelaterad problematik (som här nedan kommer förkortas 

HRP) 

 Eventuellt arbetssätt för utsatta för HRVF 

 Syn på lösningar på HRP  

 

Intervjufrågor till socialarbetare 

1. Befattning, kön, arbetserfarenheter om HRVF? 

2. Hur definierar ni HRVF? 

3. Varför tror Ni att HRVF uppstår?  

- På vilka grunder? 

4. Finns det HRVF i kommunen? 

- Förekommer HRVF mycket i kommunen? 

- Är det ett problem i kommunen? 

- På vilket sätt är det ett socialt problem? 

- Hur ser ni på mörkertalet? 

5. Ser Ni att det finns någon lösning på problemet? 

- Hur ser det ut? 

6. Finns det tillräckligt med forskning inom HRP? 

7. Hur använder Ni er av tidigare forskning? 

- För att få ökad kunskap? 

- För att göra ett bättre arbete? 

8. Finns det en handlingsplan som Ni använder er utav? 

- Bra/mindre bra? 

- Varför? 

9. Vilka arbetssätt med HRVF utsatta använder Ni er av? 

- Om Ni fick bestämma hur skulle ett ideellt arbetssätt se ut? 
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10. Läggs det ner mycket resurser på HRP? 

- Är det tillräckligt/ Behövs det mer? 

11. Om du inte hade haft den kunskapen som du har idag hur tror du då att du hade 

arbetat?  

 

Intervjufrågor till Politikern 

 
1. Befattning, kön, arbetserfarenheter om HRVF? 

2. Hur definierar ni HRVF? 

3. Varför tror Ni att HRVF uppstår?  

- På vilka grunder? 

4. Finns det HRVF i kommunen? 

- Förekommer HRVF mycket i kommunen? 

- På vilket sätt är det ett socialt problem? 

- Hur ser Ni på mörkertalet? 

5. Ser Ni att det finns någon lösning på problemet? 

- Hur ser det ut? 

6. Har det gjorts någon kartläggning av HRVF? 

- Görs det regelbundet? 

7. Finns det tillräckligt med forskning inom HRP? 

8. Hur använder Ni er av tidigare forskning? 

- För att få ökad kunskap? 

- För att göra ett bättre arbete? 

9. Finns det en handlingsplan som Ni använder er utav? 

- Bra/mindre bra? 

- Varför? 

10. Vilka arbetssätt med HRVF utsatta använder Ni er av? 

- Om Ni fick bestämma hur skulle ett ideellt arbetssätt se ut? 

11. Läggs det ner mycket resurser på HRP? 

- Är det tillräckligt/ Behövs det mer? 

12. Om du inte hade haft den kunskapen som du har idag hur tror du då att du hade 

arbetat 


