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Abstract 

Authors: Valmir Tahiri & Lejla Custovic 

Title: Society efforts against honor-related violence and oppression [translated title].  

 

The aim of this study was to analyze society's efforts for girls who are victims of honor-

related violence and oppression. More specifically its aim was to examine what efforts the 

society can offer girls who are exposed to honor-related violence and oppression, and how 

social services and shelters cooperate on issues of honor. We have chosen to focus on girls 

who are victims of honor-related violence, but we are aware that even boys and men face this 

problem. The study was conducted using a qualitative approach through interviews. To 

complete the study we have conducted eight interviews throughout Sweden. We have 

interviewed staff at three different social services and four different shelters. This was to 

examine how society operates with honor-related problems but also to investigate how the 

different services and activities interact. The key findings that emerged from our study are 

that girls from honor cultures find themselves in a dilemma when they decide to seek help 

because of violence and oppression. On one hand, they are unable to live by family 

constraints while on the other hand they do not get the possibility of total freedom if they flee 

the home. Society's efforts today include protection, support and guidance for these girls, but 

according to our informants, this is not enough. They feel that what is missing is an effort to 

help the girls after their stay at shelters because they often become isolated when they begin a 

new life, in a new city, all alone.  

Keywords: Honor, honor killings, honor-related violence, oppression, and society efforts. 

Nyckelord: Heder, hedersmord, hedersrelaterat våld, förtryck och samhällsinsatser.  
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1. Inledning & problemformulering 

I detta kapitel presenteras ämnet som studien berör, vilket följs av problemformulering, syftet 

med studien samt frågeställningar. 

I augusti 2012 flydde två flickor, 16 och 17 år gamla från sitt hem där de utsatts för 

hedersrelaterat hot och våld. Socialtjänsten i Töreboda kommun där flickorna var bosatta, 

hade inte tagit deras berättelse på allvar, trots att de talat om att de blivit hotade och 

misshandlade av släktingar. Utan hänsyn till att det är Socialtjänstens skyldighet att se till att 

skydda barnen, ansåg de till en början att flickornas situation inte var tillräckligt allvarlig för 

att hjälpa dem att komma till ett tryggt boende. Istället tyckte socialtjänsten att de kunde 

återvända till Töreboda. Flickorna sökte därför skydd på egen hand och lämnades utan mat, 

pengar och tak över huvudet. Fallet uppmärksammades i TV4-programmet Kalla fakta i 

november 2012 och Socialstyrelsen har därefter granskat ärendet för att se om kommunen 

brustit i sitt agerande mot flickorna (sverigesradio.se).  

 

Detta är inte det första fallet av hedersrelaterat våld och förtryck som uppmärksammats i de 

svenska medierna. Debatten tog fart redan under vintern år 1996/97 då det begicks flera mord 

och mordförsök på unga kvinnor med rötter i Mellanöstern. Samtliga förövare, offer och 

vittnen hänvisade till heder som ett motiv till brottet. Bland offren fanns den irakiskfödda Sara 

som mördades i december 1996. Mordet på Sara skapade inte endast stor uppmärksamhet, det 

kopplades även samman med och förklarade flera andra brott av liknande karaktär (Eldén 

2003). Vidare, bara några år senare äger den första hedersmordsrättegången rum i Sverige. 

Den här gången är det 19- åriga Pela Atroshi som mördas. Pela bodde tillsammans med sin 

familj i Farsta i södra Stockholm. Under vintern och våren 1999 växte spänningen mellan 

henne och pappan som ansåg att dottern var alltför självständig. I juni samma år reser familjen 

på semester till Irak, där flickan mördas av sin pappa och tre farbröder. Pelas syster Breen 

väljer att anmäla mordet till svensk polis och i januari 2001 dömer rätten farbröderna till 

livstids fängelse för hedersmordet på Pela (Wikan 2003). 

 

Ett tredje fall av hedersrelaterat brott inträffade den 21 januari 2002 då Fadime Sahindal sköts 

ihjäl av sin pappa för att hon haft en svensk pojkvän. Två månader innan 26-åriga Fadime 

mördades av pappan höll hon ett tal i Sveriges riksdag under ett seminarium om våld mot 

kvinnor. Hon berättade om sitt liv som utstött, förtryckt och ständigt hotad till livet. En 
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berättelse som ännu en gång fick Sverige att öppna ögonen för hedersrelaterat förtryck och 

våld, men som även kom att kosta henne livet (dn.se).  

 

I avsikt att skydda flickor från att mördas eller utsättas för våld motiverat av överträdelser mot 

hederskontextuella traditioner har den svenska staten upprättat handlingsplaner och initierat 

insatser i form av skyddade boenden (Regeringskansliet 2003 i; Jemteborn 2005). I några av 

de ovan nämnda fallen gick det så långt att de unga kvinnorna miste sina liv i hederns namn. 

Om de hade haft möjligheten att komma till ett skyddat boende i tid, kanske de hade levt än 

idag. Att komma till ett skyddat boende är ett sätt för de unga kvinnorna att bryta sig loss från 

våldssituationen. Det har dock inte endast positiva konsekvenser. Skyddat boende har främst 

inneburit att de placerade fått nya sociala kontakter med andra placerade och boendepersonal. 

Samtidigt har kontakten med den egna familjen helt eller delvis brutits (Regeringsrapport 

2008).  

 

Det kan tyckas absurt att någon kan döda sitt barn för att rädda familjens heder, medan det i 

en del kulturer förstås på ett helt annat sätt. Vanliga exempel på länder som präglas av en 

hederskultur är Iran, Irak och Turkiet (Kandiyoti 1988 i; Schlytter & Linell 2008). Länder där 

företeelsen ”hedersmord” är vanligt förekommande är bland andra Egypten, Iran, Indien, 

Uganda, Pakistan och Marocko m.fl. (UN Document E/CN.4/2002/83 §26). Begreppet heder 

kan förstås och tolkas på många olika sätt, vi vill därför redan nu redogöra för vilken 

definition vi kommer använda oss av. I vardagligt tal skulle man enligt nationalencyklopedin 

kunna tala om ära och ärlighet, ett anseende grundat på erkända goda karaktärsegenskaper 

(ne.se). I samhällen där hederskulturen råder handlar heder om omvärldens värderingar av en 

person, snarare än om personens egna moraliska kvaliteter. Det är den sociala omgivningen 

som värderar honom eller henne. Vidare förekommer det i dessa samhällen en hederskod, dvs. 

en uppsättning regler som specificerar vad som tillför och vad som inte tillför heder, I 

förhållande till dessa regler kan heder både vinnas och förloras. Reglerna betraktas som 

grundvärderingar, bryter man mot dem förlorar man sin heder. Heder ligger i det yttre, i hur 

saker och ting uppfattas. Därför blir ryktet centralt. Vad andra människor säger kan ödelägga 

en familjs heder och ära (Wikan 2003). Hedern ägs främst av familjens manliga medlemmar 

och de upprätthåller den genom att kontrollera kvinnornas sexualitet. Männen övervakar 

kvinnorna för att se till att de efterföljer krav om kyskhet (Eldén 2003). Flickors individuella 

önskningar och viljor får stå tillbaka för kollektivets intressen av att bevara familjehedern 

(Jemteborn 2005). Skulle en kvinna överträda reglerna kan hedern återvinnas genom att man 
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dödar den kvinna som orsakat skam över en mans och familjens rykte (Wikan 2003). Alltså 

kan de fall vi ovan nämnt motiveras med ett upprätthållande av ett hederskodex. Vi har valt 

denna definition för att den stämmer överens med vår syn på hedersproblematiken. Hedern 

berör inte endast en person eller flickan och hennes familj, det handlar om ett helt kollektiv 

som delar samma värderingar.  

 

Vi har i denna studie inte tänkt ta upp fler fall av hedersmord. Istället är vi intresserade av hur 

samhället arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, och vilka insatser och stöd som finns 

för de flickor som utsätts för det. Således undrar vi vilket resultat dessa insatser ger. För att ta 

reda på detta kommer vi att intervjua personal som har erfarenhet av arbete med flickor som 

är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De verksamheter vi riktar oss till är skyddade 

boenden, socialtjänst och kvinnojourer. Utifrån deras berättelser vill vi få bättre förståelse för 

hur man kan hjälpa de flickor som påverkas av hedersproblematiken. För att analysera 

samhällets insatser kommer vi att använda systemteorin. Vi betraktar samhällets stöd som ett 

system där flickan är i centrum. Vi kommer analysera de olika delar som ingår i systemet och 

hur de olika organisationerna samarbetar kring flickan. Vem som gör vad och vilket resultat 

det ger. Således vill vi använda systemteorin till att beskriva komplexiteten i 

hedersproblematiken och hur olika nivåer i samhället har olika påverkan på flickans situation. 

 

Ämnesvalet grundar sig i det faktum att de senaste decenniernas ökade invandring till Sverige 

har medfört betydande strukturförändringar inom den svenska befolkningen. Detta gör att 

’’kulturrelaterade problem‟‟ har blivit en alltmer vanlig företeelse även i vårt land (Kamali, 

2002). Vi anser därför att det är relevant att få mer kunskap om de invandrare som 

härstammar från en hederskultur och har blivit utsatta för förtryck eller våld i hederns namn. 

Tidigare forskning visar således att socialsekreterare finner stora svårigheter i att göra 

bedömningar av de fall där flickor söker samhällets stöd för att få skydd från hedersrelaterat 

våld. Socialtjänsten uppfattas brista i vetskap om när de bör ingripa och på vilket sätt de bör 

eller kan ingripa för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Jemteborn 

2005). Då vi själva kan komma att möta just denna grupp i vårt framtida yrke som 

socionomer, finns det både intresse och relevans att fördjupa vår kunskap inom ämnet. 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att analysera samhällets insatser för flickor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld (HRV) och förtryck. Således hur arbetet med denna grupp ser ut. Med 

samhällets insatser avses i denna uppsats socialtjänst, kvinnojourer och skyddade boenden. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur beskriver personal på socialtjänst, kvinnojourer och skyddade boenden arbetet med 

flickor som utsätts för HRV och förtryck? 

- Vilka insatser finns för dessa flickor och mot hedersproblematiken? 

- Hur samverkar socialtjänsten, kvinnojourer och skyddade boenden med varandra och med 

andra myndigheter kring hedersproblematiken? 

2. Bakgrund 
Följande kapitel kommer bland annat att behandla bakgrundsfakta om HRV och förtryck, 

samt ge en beskrivning av begreppet. 

2.1 Sverige som en modern stat 

Under 1980-talet och framåt präglades Sverige av ett stort mottagande av människor från 

andra länder. Den största skaran av människor kom från länder från mellanöstern, Turkiet, 

forna Jugoslavien och Somalia. En del av invandrarna från dessa länder har hela sitt liv levt 

utifrån värderingar där heder och rykten är centrala faktorer. Deras normer krockar 

följaktligen med moderna samhällen som Sverige, där man talar för individers 

självbestämmande och jämlikhet. I Sverige ses familjer som en kollektiv grupp men med 

självständiga individer. Den svenska välfärden bygger på människors lika rättigheter, där 

kvinnan inte ses som underordnad. Turkiet, Iran och Irak är alla exempel på länder vars 

institutioner präglas av en hederskultur. Det som är karaktäristiskt för hederskulturen är mäns 

kontroll av kvinnor och deras sexualitet (Schlytter & Linell 2008). Ogifta kvinnor måste vara 

oskulder annars anses de vara en skam för hela familjen (Akpinar, 2003). Konsekvenser för 

flickor som utsätts för övervakning och ständig kontroll, blir begränsade valmöjligheter. En 

vanlig företeelse är att familjer bestämmer vilken man flickan ska gifta sig med. I Sverige har 

man i motsats till detta en öppen syn på kvinnlig sexualitet. Kvinnor har rätt till 

preventionsmedel, abort och sexualundervisning i skolan (Schlytter & Linell 2008)..  
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2.2 Beskrivning av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck  

Hedersrelaterat våld (HRV) är ett våldsuttryck som kommit att belysas i flera länder och 

betraktas som ett övergrepp mot mänskliga rättigheter (Wikström & Ghazinour 2010). World 

health organisation (WHO) presenterade i en rapport från 2009 att cirka 5000 kvinnor varje år 

mördas av närstående i hederns namn. HRV är oftast inte synligt då det händer bakom stängda 

dörrar, och många av de länder där HRV förekommer saknar lagar som förbjuder sådana 

händelser. I dessa länder är detta inget samhällsproblem utan snarare ett privat problem. Ur ett 

globalt perspektiv definieras HRV ofta som fall där manliga utövare använder heder som en 

ursäkt för att utöva våld. Kvinnor eller flickor i familjer anklagas för att ha vanhedrat familjen 

och då är våld enligt dessa män ett sätt att återställa hedern i familjen. Hedersrelaterat våld 

kan inträffa på olika vis, t.ex. kan hela familjen samlas runt kvinnan och utsätta henne för våld 

eller att någon får till uppgift att ständigt kontrollera henne (Wikström & Ghazinour 2010). 

Definitionen av HRV är inte självklar, då skiljelinjerna mellan ”vanligt” våld och HRV inte är 

tydliga. Det går dock att konstatera att HRV karaktäriseras av strukturellt och institutionellt 

förtryck där syftet är att kontrollera individers, främst kvinnor och flickors sexualitet 

(Johnsson-Latham 2006). Under vilka omständigheter blir ett mord på en kvinna 

hedersrelaterat? Beror denna tradition på etnisk bakgrund eller nationalitet, eller är det 

religiösa aspekter som påverkar om det benämns som HRV eller inte? Detta är frågor som 

ingen idag kan ge ett exakt och konkret svar på (Kogacıoglu 2004). I Europa är HRV ett brott 

mot mänskliga rättigheter och strider mot det västerliga rättsystemets normer.  I Tyskland och 

Holland betraktas HRV som direkt anknutet till religion, främst islam. I Sverige och Norge 

väljer man istället att betrakta HRV som ett misslyckande av invandrares integration vad 

gäller kvinnosyn, jämställdhet, jämlikhet och andra sociala normer (Wikström & Ghazinour 

2010). 

2.3 Unga flickors utsatthet och socialtjänstens insatser 

Hedersrelaterad problematik är ett nytt fenomen inom socialt arbete. Resultatet av detta blir 

att socialtjänsten inte har kunskap nog för att förstå flickor som lever i en hederskontext. En 

studie som gjorts i Stockholm där två grupper, varav ena bestod av unga flickor som blivit 

utsatta för HRV, och den andra gruppen var flickor med annan problematik visar att flickor 

med hedersproblematik i mindre grad får samhällets stöd. Grupperna jämfördes för att se hur 

livet ser ut hos flickor som blivit utsatta för HRV (Schlytter & Linell 2008). Studien visade att 

gruppen med flickor som utsatts för HRV har föräldrar som kontrollerar och straffar flickorna. 

De har knappt någon frihet och är näst in till fängslade. I den andra gruppen där flickor hade 
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annan social problematik, fick flickorna ta alldeles för mycket ansvar (Schlytter & Linell 

2008). 

 

Vidare visar studien att alla flickor i ”hedersgruppen” någon gång blivit utsatta för psykiskt 

våld av bägge föräldrar. I den andra gruppen var det bara 2 flickor av 24 som blivit utsatta av 

systematiskt psykiskt våld. Ingen av flickorna i hedersgruppen vågade möta sina föräldrar i 

rätten. Det framgår tydligt att tjejer i hederskulturer är mer isolerade och ensamma med sina 

problem då de ständigt blir kontrollerade och övervakade av sina föräldrar både i hemmet, och 

skolan. De har oftast inget socialt liv och inga vuxna förebilder att söka trygghet hos. 

Socialtjänsten har därför fått mycket mindre information om hedersrelaterade fall, och är en 

direkt orsak till att flickor som utsatts för HRV själva får ta itu med sina problem, istället för 

att få professionell hjälp. Flickor med annan problematik har till skillnad från flickor med 

hedersproblematik, vuxna förebilder så som socialtjänstens professionella socialarbetare och 

kan därför lättare få hjälp (Schlytter & Linell 2008). Flickor som är offer för hedersrelaterat 

förtryck och som vill ändra sin livssituation behöver enligt Jemteborn (2005) utomstående 

kontakter för att överkomma ett begränsat och övervakat liv.  

2.4 Skyddade boenden. 

Frågan gällande flickor som utsätts för HRV och förtryck har sedan 2002 uppmärksammats av 

den svenska regeringen, detta för att arbeta fram program för att motverka fenomenet.  

 En vanlig insats är så kallade skyddade boenden, som syftar till att skydda offer som blivit 

utsatta eller riskerar att bli utsatta för HRV och förtryck. Ett av programmen som regeringen 

tillsatt startade 2003 och slutfördes 2007 där hela 200 miljoner kr har investerats i akuta och 

preventiva insatser. År 2004 fick länsstyrelsen i Stockholm, Göteborg och Malmö 7,5 

miljoner kronor vardera för att utveckla och skapa nya skyddade boenden (Wikström & 

Ghazinour 2010). Syftet med denna satsning är att separera kvinnor eller flickor som utsatts 

för HRV och förtryck från manliga utövare, och uppmuntra dem till autonomi och 

självutveckling (Wikström & Ghazinour 2010). Insatsens primära funktion är enligt Wikström 

och Ghazinour (2010) att flickor utsatta för HRV ska kunna förändra sina liv till det bättre. 

Deras studie visar att personal på skyddade boenden tar hand om flickorna genom samtal och 

emotionell support. De får chansen att lära sig dagliga rutiner som att laga mat, planera 

ekonomi och få bättre samhällsorientering. Allt för att bli mer självständiga.  

Den finansiella satsningen och supporten för projekten ska även bidra till att öka kompetensen 

och medvetandet kring HRV hos den professionella personalen. Vidare har socialtjänsten 
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förbättrat samarbetet med lokalpolisen vilket bidragit till en bättre förståelse för HRV ute i de 

svenska kommunerna (Wikström & Ghazinour 2010).  

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck, samt 

insatser mot detta att presenteras. 

3.1 Sökning av material 

För att finna artiklar och avhandlingar som berör ämnet hedersrelaterat våld och förtryck, 

samhällets insatser för de som blir utsatta för våld i hederns namn och annat närliggande har 

vi sökt i databaserna SwePub, Libris, OneSearch och Academic Search Elite. Sökningen i 

databaserna har gjorts utifrån dessa ord och kombinationer: Trunkerade sökningar med orden: 

hedersrelatera* OR hedersmord* OR hederskultur* OR hedersvåld*. Sökningar efter artiklar i 

internationella tidsskrifter med orden: ‟‟Honor killings‟‟ OR ‟‟honor violence‟‟ OR ‟‟honour 

killings‟‟ OR ‟‟honour violence‟‟ AND social services AND intervention*. Vi valde att 

använda både brittisk och amerikansk stavning i hopp om ett bredare utbud av artiklar. Vidare 

sökte vi också på ‟‟violence against women‟‟ AND honour OR honor. Det resultat vi fick på 

våra sökningar var forskning från år 1999 och framåt. Hederskulturer och allt vad de bidrar 

till är inget nytt fenomen, dock har det inte diskuterats särskilt länge och därför finns inte 

heller mycket publicerad forskning kring det. I de svenska databaserna får vi upp 7 

avhandlingar men inga vetenskapliga artiklar. När det gäller samhällets insatser mot 

hedersvåld och förtryck fanns det mycket lite artiklar att tillgå. Någon enstaka svensk 

författare har publicerat en artikel internationellt, där man tar upp skyddade boenden och 

resultaten av denna insats. I övriga internationella tidsskrifter berör forskarna ämnet utifrån 

andra aspekter än vad vi tänkt göra i vår studie. Därför har vi valt bort en del artiklar som 

enbart handlar om exempelvis tvångsäktenskap, hedersmord och hedersvåld i olika länder, 

men inget om hur det kan motverkas. Mycket lite står alltså skrivet om interventioner för de 

som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi anser oss därför kunna fylla en 

kunskapslucka med vår studie då området är relativt nytt och outforskat. De artiklar vi nedan 

kommer presentera har vi valt då vi anser att de stämmer bra med vår studie.  
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3.2 Erfarenheter av insatsen skyddat boende för unga utsatta för 

hedersrelaterat våld & förtryck 
Wikström och Ghazinour (2010) beskriver i sin studie svenska statens program för hur 

Sverige skall motverka HRV, med fokus på insatsen skyddat boende. Deras viktigaste slutsats 

är att skyddat boende är den hittills bästa insatsen för att ge akut och kortvarigt skydd för de 

som blir utsatta för HRV, dock är det ingen bra lösning på lång sikt, då insatsen i det långa 

loppet är ambivalent. Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med flickor som har 

tidigare erfarenhet av skyddat boende. Utifrån flickornas åsikter visar det sig att insatsen 

riskerar att ersätta en slags kontroll och begränsning med ett annat. Vidare gjordes också 

intervjuer med personal på skyddade boenden och Socialtjänst. När det gäller socialarbetare 

undersöktes hur de hanterar hedersrelaterade ärenden och varför de väljer att placera eller inte 

göra det. Personalen på boendena intervjuades kring hur samarbetet med Socialtjänsten ser ut 

och vilket stöd och hjälp de ger flickorna.  

 

Från och med år 2003 började svenska staten dela ut pengar för att upprätta skyddade boenden 

för de som utsätts för HRV. Grundtanken var att separera flickor och kvinnor från de manliga 

utövare (dock inte alltid en man och ibland även fler än en person) som förtryckte kvinnan, 

och uppmuntra henne till självständighet och autonomi. Skyddat boende bidrar till en 

frigörelse, dock isoleras flickan från omvärlden och bryter kontakten med familj och vänner, 

vilket kan vara nödvändigt för hennes säkerhet. Många utländskt- födda flickor och kvinnor 

som lever under stark kontroll, har redan ett väldigt litet kontaktnät och insatsen skyddat 

boende kan leda till att kontaktnätet blir ännu mindre. Idén om att skyddat boende ska göra 

flickan mer självständig och fri krockar med tanken om att ett socialt nätverk och familj 

stärker flickor och unga kvinnor. För att garantera flickans säkerhet bör man separera henne 

från de som utsätter henne för förtryck, samtidigt som detta gör henne ostabil, ensam och 

isolerad (Sjöblom 2003 i; Wikström & Ghazinour 2010).  

 

Flickorna som deltog i studien hade alla avslutat sin placering på boendet, deras placeringar 

varade mellan 3 – 8 månader. Sex av dem kom ursprungligen från mellanöstern och en var 

från ett afrikanskt land. De hade alla erfarenheter av fysiskt och psykiskt våld som påverkade 

deras liv. Vissa hade flytt från tvångsäktenskap, andra hade blivit dödshotade pga. Att de 

brutit mot regler som rör deras heder. Några av flickorna levde ett dubbel-liv med hemliga 

pojkvänner, smög ut hemifrån genom bakdörrar och bytte kläder till mer ‟‟västerländsk‟‟ stil 
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utanför hemmet. Flickorna ansåg själva att de befann sig i en hopplös situation. Varken valet 

att stanna hemma eller att vara på det skyddade boendet var någon lösning de kände sig 

tillfreds med. Isoleringen från omvärlden var en väldigt påfrestande del av vistelsen på 

boendet, speciellt för de flickor som var tvungna att följa strikta regler gällande säkerhet. 

Trots detta nämnde några av dem att det skyddade boendet räddat deras liv, men som sagt 

gjort dem ännu mer isolerade än vad de var innan de flydde hemifrån. Att återvända hem var 

sällan något de gjorde av fri vilja. Flickornas upplevelse av vistelsen var utifrån resultatet 

väldigt blandad. De hade blandade känslor och åsikter kring insatsen. Samtidigt som livet blev 

bättre, blev det också sämre i annan bemärkelse. Wikström & Ghazinour (2010) drar 

slutsatsen att det inte är lämpligt att stanna på ett skyddat boende under en längre tid. 

Anpassningen till de stränga säkerhetsreglerna i kombination med att lämna ett redan mycket 

litet socialt nätverk bakom sig och leva ensam skapade psykisk stress för nästan alla 

informanterna.  

 

Avslutet och tiden efter vistelsen såg olika ut för alla de tillfrågade flickorna. Vissa lämnade 

av egen vilja, i andra fall bestämde socialsekreteraren som skötte ärendet att flickan skulle 

lämna boendet och fann andra lösningar. Fyra av flickorna lämnade boendet till egna 

lägenheter, resterande hamnade på gruppboenden eller i fosterfamilj. I inget av fallen var 

planen att återförena flickan med familjen, dock blev detta ändå beslutet i två av fallen. Alla 

flickor utom en tyckte att de inte var tillräckligt mentalt och praktiskt förberedda innan de 

skulle lämna boendet. Hur det gick för flickorna var väldigt olika, vissa lyckades få ett bra liv 

med jobb eller utbildning och egen lägenhet. Andra kände sig isolerade och ensamma pga. Att 

de saknade ett kontaktnät. Det de upplevde som svårt var att hamna i en helt ny stad och leva 

under skyddad identitet.  

 

Wikström och Ghazinour drar slutsatsen att det finns en del hinder för skyddade boenden och 

Socialtjänst när det gäller att hitta ett bra alternativ för skydd av de flickor som utsätts för 

HRV. Socialtjänst och skyddade boenden har skilda teorier om vad som är flickans bästa. 

Personalen på de skyddade boendena avser att separera brottsoffret (flickan) från 

gärningsmannen/männen (familj och släkt) och få henne att bli självständig, medan 

Socialtjänsten hellre vill se att flickan stärker sitt sociala nätverk och jobbar mot att återförena 

flickan med familjen (Wikström & Ghazinour 2010). Med andra ord, det uppstår en konflikt 

mellan två ideologier, på ett håll finns det juridiska ansvaret som Socialtjänsten har att försöka 

återförena barn med dess föräldrar och de kritiseras för att ha svårt att släppa fokus från 
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familjens bästa till att istället fokusera på individen, i detta fall flickan. På det andra hållet 

finns boendenas idé om att separera, isolera och befria flickan från de som utövar våld och 

förtryck mot henne. HRV offren behandlas utifrån de riktlinjer som finns för kvinnor i 

allmänhet, som blir utsatta för våld och förtryck av manliga utövare. Resultaten av att utgå 

från ett sådant perspektiv påvisas i denna studie vara motsägelsefullt. De långsiktiga 

effekterna av skyddat boende är fortfarande outforskade och behöver undersökas vidare 

(Wikström & Ghazinour 2010).  

 

Det som Wikström och Ghazinour studerat är väldigt närliggande det vi kommer att 

undersöka i vår studie. De anser att det finns en skillnad i tankesättet hos Socialtjänsten och 

personalen på boendena, och då vi också valt att intervjua personal kommer vi att kunna 

använda deras resultat i jämförande syfte.  

 

3.3 Socialtjänstens hantering av hedersrelaterade ärenden 

I jämförelse mot andra grupper av flickor som söker hjälp hos Socialtjänsten har flickor med 

hedersproblematik svårare att bli förstådda och få den hjälp och stöd de behöver (Schlytter & 

Linell 2008). Nästa studie vi tagit del av visar att Socialtjänsten inte har tillräckligt med 

kunskap för att upptäcka och förstå hedersproblematiken, detta främst för att ämnet är nytt. 

Vidare konstaterar Schlytter & Linell (2008) att Socialtjänsten ibland har svårt att ta flickans 

parti, och tror mer på att konflikter mellan föräldrar och barn skall lösas genom dialog och 

förhandling. Socialarbetarna hamnar i en förvirrad situation då den existerande lagstiftningen 

inte ger dem särskilt mycket stöd i hedersrelaterade fall. Det visade sig i en undersökning med 

socialarbetare i Stockholms län, att det fanns en tydlig ovilja att omhänderta flickor under 18 

som utsätt för HRV. Vidare känner sig socialarbetarna än mer osäkra på grund av att hot 

ibland riktats mot dem, därför är de försiktiga i sådana ärenden (Sjöblom 2006 i) . En norsk 

studie där syftet var att undersöka socialsekreterares kompetens att hantera HRV-fall, visar att 

de flesta handläggarna kände sig väldigt osäkra. De ansåg att de saknar både kunskap och 

erfarenhet av sådana ärenden, och kunde inte garantera klienterna säkerhet och skydd. Således 

pekar de på att flickorna var ambivalenta och gjorde det svårt för socialarbetarna att känna 

trovärdighet i sitt arbete (Bredal & Skjerven 2007). Kunskapsläget är just nu väldigt begränsat 

och ny forskning behöver göras, samt utbildning ges för att Socialarbetare skall kunna känna 

igen de problem som flickor från hederskulturer lever med dagligen (Schlytter & Linell 

2008).  
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3.4 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Debatten gällande HRV och förtryck har i Sverige främst handlat om de flickor och kvinnor 

som lever i en hederskontext. Vi kommer också att lägga fokus på de utsatta flickorna, då de 

flesta samhällsinsatserna är riktade till just flickor. Det är dock inte att förglömma att även 

pojkar utsätts, och det är i många fall också flickornas bröder som blir beordrade att 

kontrollera sina systrar (Rexvid & Schlytter 2012). Att arbeta förebyggande med att ändra de 

unga männens attityder är en viktig insats för att att bryta hedersrelaterade traditioner, det är 

dock ett väldigt långsiktigt arbete (Rexvid & Schlytter 2012). Rexvid & Schlytter (2012) har 

intervjuat unga män mellan 16-25 år med utländsk bakgrund och rötter i en hederskultur. De 

har alla deltagit i det statligt finansierade projektet ‟‟Sharafs hjältar‟‟, som syftar till att ändra 

de unga männens attityder gällande hedersnormer och värderingar. Studiens syfte var att 

belysa deltagarnas syn på ära, maskulinitet och oskuld före och efter deltagandet i projektet. 

Resultatet visar att värderingarna som de unga männen bär på är väldigt djupt rotade och det 

krävs ett tålmodigt och mödosamt arbete för att det skall ske förändring. Flera av 

intervjupersonerna uppger att de blivit socialiserade in i hederskulturen som en del av 

familjens normsystem (Rexvid & Schlytter 2012). De talar också om två olika typer av heder, 

där svaren å ena sidan ger negativa accosiationer till begreppet. Där menar de att heder 

innebär att det inte ska finnas något rykte om familjen och att andra inte ska tala illa om deras 

systrar. De anser att människor från patriarkala kulturer ser heder som något som har att göra 

med familjens kvinnliga medlemmar.  

 

Å andra sidan förklarar intervjupersonerna även heder med positiva ord. De säger då 

exempelvis att heder handlar om att vara en bra människa, ärlig, visa respekt för andra, 

uppskatta andra och visa tacksamhet. Intervjupersonerna drar slutsatsen att det är viktigt att 

behålla och försvara den positiva synen på heder och inte förknippa den med kontroll av 

kvinnans sexualitet. Denna syn blir dock motsägelsefull när de senare uppger att de helst ser 

att deras blivande livspartner är oskuld och har ett gott rykte (Rexvid & Schlytter 2012). 

Vilket rykte en familj och släkt har är en viktig och styrande del inom hederskulturen. Risken 

för ryktet är också det som sätter begränsningar i kvinnornas liv. Således har mannen intresse 

av att styra kvinnorna i familjen för att hela familjen inte ska få ett dåligt rykte. Vidare är hans 

manlighet beroende av hans förmåga att kontrollera kvinnorna. Ryktet styr alltså både 

kvinnan och mannen, och intervjupersonernas resonemang visar komplexiteten i att bryta sig 

loss från hederskulturen (Rexvid & Schlytter 2012). Ett annat problem för de unga män som 

vill distansera sig från hederskulturen är att den faktiskt gynnar dem i viss bemärkelse. 



14 
 

Genom att kontrollera kvinnans sexualitet vidbehåller mannen sin makt, status och ära. I 

annan bemärkelse blir de själva förtryckta då de ständigt måste kontrollera exempelvis sina 

systrar. Rexvid & Schlytter (2012) fastställer att det både för pojkar och flickor handlar om att 

kunna bortse från ryktets roll och frigöra sig från kontroll och förtryck. 

 

Vi vill avslutningsvis i detta kapitel säga att anledningen till att den stora delen av vår 

forskning berör Sverige, är för att vi inte finner den internationella forskningen vi hittat 

relevant. Vi hade i viss mån kunnat ta upp deras reflektioner kring fenomenet HRV och 

förtryck, dock är vårt intresse vad de kan erbjuda i form av insatser, den biten fann vi inget 

om. Vi förmodar att detta beror på att hedersrelateradeproblem i vissa länder anses vara en 

angelägenhet för familjen och inte samhället. Således kan vi konstatera att Sverige ligger i 

framkant kunskapsmässigt då man bedriver både förebyggande- och förändringsarbete.  

4. Teori och teoretiska utgångspunkter 
I teoriavsnittet presenteras teorier och teoretiska utgångspunkter kring systemteori. 

Eftersom vi vill ta reda på hur personal inom socialtjänsten, skyddade boenden och 

kvinnojourer arbetar med hedersrelaterade frågor samt undersöka samspelet mellan de utsatta 

flickorna och deras omgivning så som familj, skola och kontakt med andra myndigheter, har 

vi valt att använda oss av systemteorin. Vi har nedan ritat upp en figur som beskriver hur vi 

betraktar systemet.                    
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4.1 Den utvecklingsekologiska systemteorin 

Vi har använt oss av Bronfenbrenners ekologiska modell som grund till vår figur. Hans 

ekologiska karta är uppbyggd av fyra strukturer på olika avstånd från individen, i detta fall 

flickan som utsätts för HRV eller förtryck. Varje lägre struktur är innesluten i den högre 

(Lagerberg & Sundelin 2000). Vi vill genom denna modell beskriva flickans liv som en 

process påverkad av relationer inom och mellan både närmiljöer och större sociala 

sammanhang. Lagerberg & Sundelin (2000) beskriver vad varje nivå i systemet innefattar, vi 

har utgått från deras tolkning i vår egen framställning. 

Micronivån innefattar flickan och hennes närmiljö så som familj, vänner och skola.  

Mesonivån utgörs av relationer mellan flickans närmiljöer. Exempelvis relationen mellan 

familj och socialtjänst eller familj och skola.   

Exonivån innefattar samhällets insatser, hälso- och sjukvård, domstolar, kultur- och 

fritidsinstitutioner m.m. 

Makronivån utgörs av institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället. Exempel 

på detta är media, politiska, kulturella, ekonomiska och sociala system som får sitt konkreta 

uttryck på mikro-, meso- och exonivå. Ett makrosystem är ett slags tankemönster som ger 

mening och innebörd åt människors samvaro och handlingar (Lagerberg & Sundelin 2000). 

Påverkan av denna nivå är sällan något vi kan undvika, varje gång vi slår på tv:n så blir vi 

direkt påverkade av makronivån (Hessle 2003, Lagerberg & Sundelin 2008).Vi tänker oss att 

flickor från hederskulturer anpassar sig till två olika makrosystem. Å ena sidan har de 

kulturen från sitt hemland som styr familjen, men å andra sidan även det svenska samhällets 

värderingar och regler att anpassa sig efter. Samma sak gäller flickornas familjer. 

 

Utifrån den utvecklingsekologiska systemteorin ser man på barns och familjers villkor som en 

del av en social kontext. Syftet med denna modell är inte enbart en beskrivning av olika 

sociala sammanhang, utan också en tanke om en djupare förståelse av olika samspel mellan 

flickan, hennes familj och samhället i övrigt (Lagerberg & Sundelin 2000).  Vi betraktar 

samhällets stöd som ett system där flickan är i centrum. Vi analyserar några delar som ingår i 

systemet och hur de olika organisationerna och myndigheterna samarbetar kring flickan. 

Således vad som händer med flickans närmiljö när hon söker stöd och skydd på exonivå. Vi är 

medvetna om att det inom systemteorin kan finnas fler delar men vi kommer fokusera på just 

de som är relevanta för denna studie.  
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4.1.1 Systemteori 

Vi kommer nedan förklara hur man utifrån systemteorin kan hantera ett hedersrelaterat 

ärende. Det vi beskriver är vår egen tolkning och hur vi avser att använda teorin.  

 

För att förstå en flicka som får problem eller uttrycker ett antisocialt beteende går det inte att 

endast fokusera på hennes individuella brister. Enligt Hessle (2003) är ett barn beroende av 

sin omgivning och dess värderingar som påverkar hela familjen. Systemteorin är utvecklad för 

att förstå detta samband mellan barn och dess omgivning och man ser helheten som något mer 

än endast summan av delarna. Varje system (i detta fall en familj) strävar mot att finna en 

jämvikt (homeostas), således kan det ske oförutsedda händelser som kan rubba balansen och 

hur familjen sedan klarar motgångarna beror helt på hur bra sammanhållningen varit från 

början. Istället för att se sambandet orsak-verkan utgår man i systemteorin ifrån begreppet 

cirkulär kausalitet, vilket innebär att det antisociala beteendet hos barnet är något som uppstår 

i interaktionen mellan systemets (familjens) alla delar. För att då kunna hjälpa en flicka som 

har hedersrelaterade problem räcker det inte att tala med endast flickan, då svaren inte alltid 

finns hos henne själv. För att få långsiktiga resultat måste man kontakta alla parter som är 

inblandade i hennes vardag på olika sätt, antingen känslomässigt eller i skolan och dylikt. Det 

är relationerna mellan individerna i systemet som skapar obalans och för att få ordning igen 

måste alla delar behandlas (Hessle 2003). När vi talar om att alla delar skall behandlas syftar 

vi främst på familjen och kollektivet som styr flickan i en hederskultur. 

5. Metod 
Metodkapitlet beskriver det valda tillvägagångssättet för studiens genomförande. I kapitlet 

redogörs bland annat val av datainsamlingsmetod, urvalsmetod och etiska överväganden. 

 

5.1 Val av datainsamlingsmetod 

Då vårt intresse är att ta reda på yrkesverksammas egna åsikter kring hedersproblematik har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ intervjumetod. Det forskaren får fram genom 

intervjuforskning är människors upplevelser och uppfattningar. Kvalitativ forskning söker 

kvalitativ kunskap och uttrycker inte kvantitet. Den har som mål att ge nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld (Kvale & 

Brinkmann 2009). Inom intervjuforskning gör man ett medvetet val av informanter, vilket gör 

att den inte är representativ. Vi har valt kvalitativ metod för att få en fördjupad kunskap inom 
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ett visst område där vi medvetet väljer informanter som ska ingå i studien. Vi vill beskriva 

och förstå meningen hos centrala teman i intervjupersonernas livsvärld, aspekter som enligt 

oss har betydelse inom socialt arbete.  

 

Det finns flera olika sätt att genomföra en intervju på inom den kvalitativa forskningen. Vi har 

valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, som bygger på att forskaren har en så 

kallad intervjuguide som är en form av lista över teman som han eller hon vill ta upp. 

Utrymme för andra frågor än de som finns i mallen är möjliga i en sådan intervju. Således har 

intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011). Valet av just 

denna metod grundar sig i vår tanke att mycket kunskap kan gå förlorad om vi endast 

fokuserar på specifika frågor. Metoden är flexibel och passar studien då vi vill ha ut mycket 

information från en liten undersökningsgrupp. Den ger också intervjupersonerna utrymme att 

fylla ut med information som vi kan ha missat att fråga om.  

 

5.2 Urvalsmetod och urval 

För att besvara vår forskningsfråga har vi intervjuat personal som har erfarenheter av 

hedersrelaterad problematik i sitt arbete. Vår tanke var först att intervjua flickor som blivit 

utsatta för HRV och förtryck, men av etiska skäl valde vi istället att fokusera på personal. En 

grupp av informanterna är personal som arbetar på skyddat boende avsett för den ovan 

nämnda målgruppen. Det vi vill ta del av är hur man arbetar med de flickor som söker stöd 

och vilka insatser som verksamheterna erbjuder. Således vill vi veta om de använder några 

specifika metoder i sitt arbete och hur de upplever att resultatet blir. Övriga informanter är 

personal på socialtjänst och kvinnojourer, från dem vill vi också ha information om hur 

hedersrelaterade ärenden behandlas och hur de olika myndigheterna samverkar. Anledningen 

till att vi har valt att intervjua personal inom olika typer av verksamheter är för att få en 

bredare bild av samhällets insatser.   

 

HRV kan även förekomma mot män och pojkar. De som utsätts blir oftast bortgifta mot sin 

vilja, eller tvungna att vakta på den kvinnliga släkten. Det finns även fall då pojkar tvingats 

begå brott då de är minderåriga och därigenom får lindrigare straff (Länsstyrelsen i 

Stockholms län Rapport 2006). Det är därför svårt att påstå att utövarna tillhör ett specifikt 

kön, även om de flesta offren är unga kvinnor (Rupa 2008). Vi har dock valt att endast 

fokusera på hur man arbetar med de flickor som blir utsatta för HRV, detta då de flesta fallen 

innefattar kvinnor och flickor. I tidigare forskning beskrivs kvinnor som de vanligaste offren 
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när det gäller brott i hederns namn, och förövarna är främst män som är nära besläktade med 

kvinnan.  

 

5.3 Etiska överväganden 

Det är viktigt att reflektera etiskt genom hela uppsatsarbetets gång, vi kommer därför ha ett 

kritiskt förhållningssätt till både tidigare forskning och vår egen uppfattning om 

intervjupersonernas berättelser. Detta för att inte falla tillbaka på våra egna inlärda kognitiva 

mallar och samhällets normsystem som vi ständigt påverkas av (Andersson & Swärd 2008). 

Nedan kommer vi beskriva hur vi i vår studie uppfyller forskningens viktigaste etiska 

principer, utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

 

Öppenhetskravet innebär att forskaren i etiskt känsliga situationer ska informera om sin 

verksamhet och inhämta samtycke från dem som berörs av undersökningen. Man kan således 

inte dölja delar av undersökningen om den är etiskt känslig. Vi har i informationsbrev till våra 

intervjupersoner varit öppna med vad studien har för syfte och vilken metod vi skall använda.  

 

Självbestämmandekravet innebär att de som medverkar i undersökningen själva ska ha rätt att 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de medverkar. Det understryker också att man 

skall undvika beroendeförhållanden mellan forskare och de som är föremål för 

undersökningen. Vi beskriver redan i informationsbrevet vi skickar ut till de tillfrågade 

deltagarna att medverkan i studien är helt frivillig. Vi berättar också om studiens syfte och hur 

vi kommer använda det insamlade materialet. Vidare påpekar vi i början av intervjun att 

informanten har rätt att inte besvara vissa av våra frågor, oavsett deras skäl till detta. De 

personer vi valt att intervjua är inte människor som vi känner sedan tidigare eller har någon 

relation till, därför finns inte heller något beroendeförhållande mellan oss och informanterna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande ska försäkras största möjliga anonymitet. 

Personuppgifter får inte röjas och ska bevaras på ett säkert sätt. Vår tanke är att använda 

materialet utan att röja uppgifter som kan bidra till att informanterna tar skada av att de ställt 

upp i intervjuerna. Vi har också avidentifierat de personer vi intervjuar och vid citat använt 

fiktiva namn. Vi har innan intervjuerna utförts informerat intervjupersonerna om hur 

materialet kommer att behandlas, i efterhand har vi tänkt dela med oss av resultatet till dem 

som vill ta del av det.  
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Autonomikravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. Man får således inte lämna ut uppgifter som insamlats för 

undersökningen till andra sammanhang. Vi har endast använt intervjumaterialet i vår studie 

och inte i andra sammanhang. Vi och vår handledare i uppsatsarbetet är de enda som har 

kunnat ta del av transkriberingarna av intervjuerna. 

 

5.4 Studiens kvalitet & trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning. Således rör 

begreppet reliabilitet frågan om i vilken utsträckning undersökningens resultat blir de samma 

om denna skulle genomföras igen på samma sätt, fast av andra forskare (Bryman 2011).  

För att få en hög reliabilitet i vår studie har vi eftersträvat att studera den befintliga 

forskningen och teorier som berör området hedersrelaterat våld och förtryck noggrant. På så 

vis har vi samlat på oss tillräckligt med kunskap för att kunna skriva en frågemall, som i sin 

tur givit oss användbar information från respondenterna. Förutom att vi haft en frågemall har 

vi även ställt följdfrågor till informanterna i syfte att klargöra eventuella frågetecken, och för 

att det inte skall ske några missförstånd. Dessutom har vi i studien beskrivit 

tillvägagångssättet för att besvara våra frågeställningar på ett utförligt sätt.  

Validitet handlar om hur väl frågorna som ställs till intervjupersonerna ger svar på det som 

forskaren avser att undersöka. Generellt sett har kvalitativa undersökningar genom sin 

flexibilitet i intervjusituationen en hög validitet 

(Djurfeldt, G, Larsson, R & Stjärnhagen, O 2010). Det finns olika former av validitet; 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman 2011). 

Begreppsvaliditet är en form av validitet som visar hur väl det som forskaren avser att mäta 

faktiskt mäts (Bryman 2011). För att stärka begreppsvaliditeten har vi under samtliga 

intervjuer använt ljudinspelning efter godkännande av respektive respondent. Dessutom 

fördes anteckningar samtidigt som respondenterna besvarade våra frågor. Detta gjordes för att 

inte missa någon relevant information samt för att säkerställa att vi uppfattat respondenterna 

på ett korrekt sätt. 
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Intern validitet handlar om att det skall finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar (Bryman 2011). För att kunna 

stärka den interna validiteten i studien och således kunna dra hållbara slutsatser har vi ställt 

samma frågor till samtliga respondenter, samt studerat den befintliga teori som finns 

tillgänglig detaljerat. Respondenternas svar redogörs noggrant i studien och analyseras i sin 

tur med den teoretiska referensramen i arbetet. 

Den tredje formen av validitet som tas upp av Bryman (2011) är extern validitet och handlar 

om huruvida slutsatsen från en undersökning även är möjlig att generalisera till andra 

situationer. Då vi i denna studie har intervjuat sammanlagt 8 respondenter från socialtjänsten, 

kvinnojourer och skyddade boenden anser vi att vår undersökning inte är generaliserbar. Vårt 

urval är följaktligen inte är särskilt stort i förhållande till hela populationen. Därför anser vi att 

det i denna studie är svårt att uppnå en hög extern validitet. Vi har dock haft möjlighet att se 

ett mönster utifrån de svar som respondenterna bidragit med. 

 

5.5 Genomförande  

För att finna informanter har vi via mejl och telefon kontaktat socialtjänst, skyddade boenden 

och kvinnojourer. Vi har inriktat oss på personal som arbetar med hedersrelaterade ärenden 

och som har erfarenhet av det. Våra intervjuer har alla varit cirka en timme långa. Med tanke 

på att det varit problematiskt att få tag på personal i närområdet, har vi valt att kontakta 

informanter i andra svenska kommuner. Resultatet av detta har blivit två telefonintervjuer, 

och resterande sex intervjuer har varit personliga intervjuer. När vi genomfört intervjuerna har 

vi transkriberat materialet, och sedan sammanställt och analyserat det genom ett analys-

schema. I sammanställningen har vi tematiserat svaren utifrån våra frågeställningar, på så sätt 

har vi fått en bättre överblick på viktiga resultat och liknande svar. Efter att vi skrivit ner 

resultatet har vi funderat över våra viktigaste slutsatser. För att finna stöd till dessa har vi 

kopplat tidigare forskning och systemteorin till vår empiri.  

Vi har under arbetets gång haft en jämn arbetsfördelning. Vi har båda varit engagerade i alla 

bitar av uppsatsen, men haft olika delar som huvudansvar. Bakgrundskapitlet och inledningen 

har vi gjort var för sig, medan teori, tidigare forskning, metod, resultat och analys har varit ett 

gemensamt arbete. Vårt arbete har krävt stort samarbete, där vi båda hjälpt varandra på ett 

konstruktivt sätt. För att hitta intervjupersoner har arbetsfördelningen varit likställd. Vi har 

sedan gjort intervjuerna på var sitt håll då en hel del informanter ställt in och tiden hunnit 

ikapp oss. En av intervjuerna gjorde vi dock gemensamt.  
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5.6 Metoddiskussion 

Något vi reflekterat över i efterhand är att vi fått ett väldigt brett material. Vår tanke från 

början var att inrikta oss på flickor som har erfarenhet av insatsen skyddat boende. När vi av 

etiska skäl fick välja bort denna grupp tänkte vi istället intervjua personal på skyddade 

boenden. Vi började leta efter intervjupersoner men fick i ett tidigt stadie flera hinder. 

Exempelvis handlade det om att personalen inte hade tid att ställa upp på grund av hög 

arbetsbelastning, boendena är svåra att få tag på och de är inte särskilt många. Till sist blev vi 

tvungna att släppa vår första idé, för att kunna få in material. Således bestämde vi oss för att 

analysera flera av samhällets insatser så som socialtjänst, kvinnojourer och de få informanter 

vi fick tag på från skyddade boenden. Vidare har våra informanter haft helt skilda erfarenheter 

av arbete med HRV- och förtryck, detta då fenomenet är relativt nytt och deras kunskap ser 

olika ut. Utfallet av detta har blivit att deras syn skiljt sig åt även inom samma 

yrkesprofessioner. Vi ser inte detta som endast negativt då vi lyckats få ett nyanserat resultat 

med olika synvinklar på samma problem.  

 

Hur man genomför intervjun har också en betydelse i hur resultatet blir. Intervjuresultatet kan 

exempelvis till stor del bero på att frågorna varit ledande och således är inte svaren 

fullständigt trovärdiga. Å andra sidan kan man använda de ledande frågorna för att pröva 

tillförlitligheten i en persons uttalanden (Kvale & Brinkmann 2009). En sista viktig aspekt är 

att vi som utfört studien själva väljer vilka delar av intervjuerna som vi anser vara relevanta. 

Olika uttolkare finner olika innebörder vilket gör intervjumetoden än mer subjektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

6. Resultat & Analys 
I resultatet kommer vi att redovisa det viktigaste som framkommit under intervjuerna och den 

information som besvarar våra frågeställningar. Vi kommer kort att sammanfatta personalens syn på 

våra frågor och relevanta citat av det de sagt kommer även att finnas med. I analysen kommer vi att 

sammankoppla vårt  resultat med tidigare forskning och teorier.  

 

För att underlätta för läsaren kommer vi kort att presentera de personer vi valt att intervjua, och även 

vilka erfarenheter de har av arbete med hedersrelaterade ärenden. Vi kommer i texten att benämna 

våra informanter som A, B, C, D, E, F, G och H. 
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6.1 Beskrivning av intervjupersoner 
A är personal på skyddat boende i en större svensk kommun. Hon är utbildad socionom och 

har jobbat på boendet i cirka ett år. A har tidigare erfarenhet av hedersrelaterade ärenden 

genom att hon varit aktiv och yrkesverksam inom både kvinnojourer och kriscentrum för 

kvinnor.  

B har tidigare varit personal på skyddat boende i en mellanstor kommun i Sverige, där hon 

arbetade i 8 år. Hon har en socionomutbildning i grunden och har även arbetat inom 

socialtjänsten. Hennes viktigaste erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck anser hon 

själv vara hennes bakgrund som invandrare från mellanöstern.  

C är personal på en kvinnojour i en mindre svensk kommun och har varit yrkesverksam i 

cirka 5 år. Hon är gymnasielärare i botten. Den kunskap hon har om HRV och förtryck har 

hon främst fått genom utbildningar.  

D är personal på en kvinnojour i en mellanstor svensk kommun där hon varit yrkesverksam i 

1½ år. Hon är utbildad behandlingspedagog. Hennes tidigare erfarenheter är arbete med 

ensamkommande, asylsökande tonåringar och hon har även arbetat på utredningshem för barn 

och familjer. Hedersrelaterade ärenden är inte överrepresenterade i hennes vardagliga arbete. 

E och F är socialsekreterare i en mindre svensk kommun och utreder ärenden som inkommer 

till socialtjänsten. Båda är i grunden socionomer. E härstammar själv från en hederskultur och 

har på så sätt personliga erfarenheter av HRV och förtryck.  

G har sedan 5 år tillbaka arbetat på socialtjänsten med familjefridsfrågor, i fyra mindre 

svenska kommuner. Hon arbetar som behandlare och har studerat sociologi och 

internationella relationer. Hennes tidigare erfarenheter är arbete på migrationsverket och som 

socialsekreterare. Hon anser att kunskap är källan till att förstå problematiken i 

hedersrelaterade ärenden. Vi vill tillägga att G har en invandrarbakgrund, hon talar dock inte 

om att hon har erfarenhet av hederskulturen i sitt privatliv.  

H arbetar som familjeterapeut inom socialförvaltningens familjefridsteam i en mindre svensk 

kommun. Där har hon varit yrkesverksam i snart 2 år. H är utbildad psykoterapeut. Hennes 

erfarenhet av hedersrelaterade ärenden är att hon arbetar med både utövare och de utsatta, 

med samtal som den främsta metoden.  

Samtliga informanter är kvinnor förutom E som är man. E och F intervjuades samtidigt. 
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6.2 Personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med flickor från 

hederskulturer 

Den beskrivning som intervjupersonerna ger av flickorna som söker stöd och skydd hos dem 

skiljer sig inte åt särskilt mycket. De är i åldrarna 13 – 25 och har utländskt påbrå. De är 

utsatta för hedersrelaterat våld av fler än en förövare, vilket inte alltid handlar om fysiskt våld 

utan även psykiskt där mycket handlar om kontroll och begränsat livsutrymme. Många av 

flickorna har ett mycket litet eller inget kontaktnät alls, då de oftast bara får gå till skolan och 

sedan hem igen. A beskriver att flickorna oftast är från länder där hederstänket tillhör 

traditionen och att familjerna på ytan kan verka välintegrerade i samhället, men när det gäller 

traditioner och synen på kvinnan, äktenskap och heder så är de inte särskilt i framkant. Vidare 

finns det flickor som är rädda för sitt liv, rädda att de skall bli ihjälslagna för att de har träffat 

en pojkvän eller så riskerar de att bli bortgifta, eller har blivit bortgifta och flytt. Det 

grundläggande är att de på något sätt är begränsade i sin frihet. H beskriver att det som vi 

kallar frihet inte alls är samma sak för dessa flickor: 

‟‟..för dem kan det handla om att inte ha någon frihet alls.. så för dem kanske det handlar om 

att få sova ensamma eller få gå och köpa mjölk ensamma… De är uppvuxna från en helt 

annan norm, det handlar inte om att de vill kunna gå ut och dricka öl med sina kompisar, det 

kan räcka att få ta en timmes fika på stan. ‟‟. 

 

Flickorna har i princip ingen som helst privat tid, detta då de ständigt skall kontrolleras. 

Samtliga intervjupersoner förknippar hedersbegreppet med kontroll av kvinnans sexualitet. 

De talar om att det inom hederskulturen är viktigt att flickorna förblir oskulder tills 

giftermålet för att inte ‟‟smutsa ner‟‟ familjens heder. A uppger att all kontakt med det 

manliga könet oftast är förbjuden, även om det handlar om vänner. Hon säger också att syftet 

med den starka kontrollen är för att föräldrarna ska veta att flickan inte har sex före 

äktenskapet, skulle hon ha det, då är hedern nersmutsad. Således ser man då på familjen som 

en sämre familj och det blir svårare att hitta någon att gifta bort henne med. I de mest extrema 

fallen mördar man flickan eller uppmanar henne till självmord.  

Intervjupersonerna uppger att flickorna pendlar mellan att vilja lämna familjen och att stanna 

kvar hemma. Väljer de att lämna så blir de oerhört ensamma då de kommer från ett system 

där man leder hela familjen tillsammans. Den som styr är inte endast mamma och pappa, utan 
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kan likväl vara en avlägsen släkting i ett annat land. Anledningen till att en del flickor väljer 

att stanna hemma eller återvända hem efter en samhällsinsats är enligt G att ’’en dålig familj 

är ändå en familj‟‟, ensamheten är en tung konsekvens att hantera och många av flickorna 

känner också skam och skuldkänslor för att de lämnat familjen. Samtlig personal uppger att de 

tror att det finns ett stort mörkertal med flickor som väljer att inte söka stöd och hjälp, trots att 

de lever i en hederskontext under ständigt hot och förtryck. Enligt personalen delar dessa 

flickor familjens tankar eller saknar kunskap om vad de har för rättigheter. Andra vågar inte 

söka stöd och hjälp för att de är rädda för att mista sitt liv om de gör motstånd.  

 

B ser på hedersproblematiken utifrån en aspekt som de andra intervjupersonerna inte nämner. 

Hon uppger att hennes erfarenheter visat att många av de grövre fallen som varit 

hedersrelaterade även har innefattat annan problematik: 

 

‟‟…det har redan funnits andra problem i hemmet, det har varit våld, missförhållanden, 

missbruk i vissa fall, kriminalitet. Och där drabbades flickorna hårdare. Sen i de fallen där 

endast hederskulturen satte käppar i hjulet, i friska familjer där hedersfrågan var stor men 

systematiskt våld fanns inte, i de fallen kunde man göra familjearbete och flickan kunde 

återvända hem’’.  

Samtliga intervjupersoner uppger att de flickor som söker stöd och hjälp inte har en särskilt 

ljus syn på framtiden. De är rädda för vad som skall hända med dem, om de kommer lyckas 

hitta en lägenhet och en fungerande sysselsättning. Är hotet stort från familj och släkt känner 

de ytterligare oro för att någon skall hitta dem när de lämnar hemmet. Vissa av dem är väldigt 

deprimerade och känner hopplöshet. Om de väljer att lämna familjen måste de bygga upp ett 

helt nytt liv vilket är oerhört tufft, speciellt med tanke på att hotbilden är stor för många av 

dem. Att de ständigt behöver tänka på sin säkerhet begränsar dem på ett nytt vis. Det är inte 

heller endast positivt att de här flickorna plötsligt får jättemycket frihet och möjlighet att göra 

egna val, detta då de inte är vana vid att klara sig själva. A beskriver det på följande vis: 

 

‟‟Om man har varit så starkt kontrollerad då är det inte helt säkert att man vet hur man ska 

göra ute i samhället, man kanske är godtrogen t.ex. och inte förstår att man sätter sig i farliga 

situationer. För att man aldrig har fått prova det förut, så då vet man ju inte. Och många av 

tjejerna väljer tyvärr aggressiva pojkvänner som i sig kontrollerar och misshandlar dem, 

bara för att de är vana vid det beteendet sedan innan’’. 
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Analys av personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med flickor från 

hederskulturer 

Flickorna som personalen möter befinner sig på mikronivå i systemet (se figur 1). 

Relationerna i deras närmiljö påverkas av ideologier på makronivå som finns i ett annat land. 

Med detta menar vi att hederskulturen/tänket styr deras föräldrar som i sin tur styr flickorna. 

Den flicka som väljer att lämna familjen blir beroende av stöd från samhället (exonivå), hon 

måste helt bryta kontakten med sin tidigare närmiljö så som familj och vänner. Hamnar hon 

på skyddat boende blir personal och andra flickor på boendet en del av flickans mikronivå. 

Vidare minimeras hennes närmiljö på grund av att hon måste leva skyddat av säkerhetsskäl. 

 

Vi upplever att det är ett oerhört svårt för personalen att stötta dessa flickor i deras val, detta 

främst för att flickorna blir väldigt utsatta och ensamma om de söker samhällets stöd. Den 

största svårigheten som intervjupersonerna talar om är att flickan ofta vill gå tillbaka till 

familjen men det är således den som är problemet. Familjen kan alltså både vara en resurs 

men också en svårighet i arbetet med flickorna. Intervjupersonerna beskriver att familjen är 

den som förtrycker, kontrollerar eller utsätter flickan för våld, men samtidigt är de i princip 

det enda kontaktnätet flickan har. På vilket sätt man kan involvera familjen i arbetet med 

flickorna återkommer vi till i fortsatta delar av resultat och analys.  

 

6.3 Socialtjänstens insatser  

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck. Alla informanter som arbetar inom socialtjänsten, det vill säga E, F, G och H är 

överens om att det är viktigt att först göra en hot- och riskbedömning där man kartlägger 

hotbilden innan man bedömer vilka insatser som kan vara aktuella. E och F beskriver att det i 

flera ärenden endast handlar om hot och förtryck och inte fysisk våld i sig.  E berättar hur ett 

första möte kan se ut med följande citat: 

 ”Kommer det hit en tjej som säger att hon inte vågar gå hem eller att hon kanske ska bli 

bortgift, då slår vi på stora trumman direkt. Vi börjar utforska flickans nätverk och letar 

omedelbart efter en ort där flickan kan bo på ett skyddat boende…”. 

 

E talar också om att flickor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck behöver så mycket 

stöd som möjligt. De undviker därför att placera på kvinnojourernas lägenheter och väljer 
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hellre skyddat boende eller familjehem. Om flickan beviljas insatsen skyddat boende gör 

socialtjänsten enligt lag en uppföljning av ärendet. De har kontinuerlig kontakt med flickorna 

och åker ibland och träffar dem på boendet. H säger att man alltid utgår från flickans 

önskemål och behov. Väljer flickan att stanna hemma eller återvänder hem från ett skyddat 

boende, då fungerar socialtjänsten som ett kontrollorgan. Samma sak gäller familjearbete: 

 

‟‟…vi behåller kontakten så att familjen vet att vi vet så att säga, vilket då har gjort att i vissa 

familjer har det blivit bättre…för de visste att vi hade kontakt med flickan och så […]men det 

är alltid på uppdrag av klienten, det är inte vi som avgör om vi ska jobba med familjen. I 

vissa fall kan det vara direkt livsfarligt, vi fokuserar på att skydda flickan…‟‟.  

 

H beskriver också svårigheten i att försöka involvera familjen i förändringsarbetet. Hon menar 

att problemet när de jobbar med föräldrar och försöker prata med dem, är att det ofta inte är de 

som bestämmer. Det kan vara någon släkting i ett annat land, eller kollektivet som styr 

familjens värderingar. Hon säger att det inte är som att gå in i en vanlig familj med svensk 

kultur det är mycket mer komplext. H uppger vidare: 

 

’’…så att även om vi gör familjearbete, vilket vi gör ibland, det funkar ett tag men sedan går 

de tillbaka till sitt ursprungsmönster igen…för att de är påtryckta av någon annan som inte är 

i Sverige. Vid något tillfälle fick vi kalla in en imam som styrde familjen och gå det hållet…‟‟. 

 

I vissa fall går det dock att bedriva familjearbete nämner H, men det ser olika ut i varje 

ärende, därför är det viktigt att göra en kartläggning. Ett lyckat familjearbete skulle betyda att 

familjen bryter helt från kollektivet och det är en komplicerad process. E & F säger att många 

flickor blir hjärntvättade av sina familjer och pga. detta väljer att återvända hem under en 

placering på skyddat boende. I dessa fall har flickan haft mobilkontakt med föräldrarna. De 

berättar också om att de yngsta flickorna, 13 år och uppåt är de som är svårast att jobba med. 

De kan ha väldigt svårt att acceptera att alla kontakter med människor runtomkring måste 

brytas när man lever skyddat.  

 

H jobbar som familjeterapeut och kan därför erbjuda flickorna samtal men hon säger att 

förutom samtal handlar dem största delen om att hjälpa till att skjutsa dem, hämta saker, köra 

dem till skyddade boenden osv. När det gäller möten med flickorna försöker hon undvika att 

ha det i Socialtjänstens lokaler, detta då det kan betyda fara för flickan. Tar de sig ner till 
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Socialtjänsten kan deras familj få reda på detta då de oftast är bevakade. Hon planerar istället 

med flickans skola och åker dit och träffar henne. Svårigheter med Socialtjänstens arbete 

upplever H främst när det kommer in flickor som är under 18 år. Där är man enligt lag skyldig 

att informera föräldrarna vilket blir komplicerat, dock brukar flickorna få komma på ett eller 

två samtal utan att vårdnadshavarna får veta något. När det gäller kontakter som försvinner så 

uppger H att flickorna under 18 år är överrepresenterade. Just för att de blir skrämda när de 

förstår att föräldrarna i det långa loppet måste kontaktas, men även för att de har 

förväntningar på vad Socialtjänsten kan göra som inte stämmer överens med verkligheten: 

 

‟‟…andra tror att man kan gå till Socialtjänsten och få en lägenhet bara sådär, så det är väll 

lite inbyggda myter…och då försvinner man ibland för att man inte fått det man trodde att vi 

kunde erbjuda, de kanske blir erbjudna andra saker…men inte det som de föreställt sig...’’. 

 

Vidare finns det också de flickor som endast behöver stöd i att hantera sin situation som de 

ändå valt att vara krav i. Vissa går kvar ett tag medan andra återkommer under flera år.  

 

Socialtjänsten har egentligen inte mycket att utgå från när det kommer in hedersrelaterade 

ärenden. De har inget ansvar utifrån just heder utan de skall som regel skydda alla som söker 

stöd och hjälp i kommunen, detta utifrån Socialtjänstlagen och då ingår enligt H heder i det. 

Dock finns det ingen speciell paragraf för just heder utan det går under regeln att 

socialtjänsten har skyldighet att skydda, stötta och hjälpa.  

 

E upplever att det ibland kan vara svårt att göra en bedömning om hur pass allvarligt ärendet 

är. Då de endast har flickornas berättelser att utgå från måste de våga lita på dem: 

‟‟… det kan ju vara en 13 åring som bara är sur på sina föräldrar och då måste vi kunna 

göra bedömningen om vad det handlar om. Man måste kunna se mellan raderna i detta 

yrke…‟‟. 

 

Det som händer med flickorna efter Socialtjänstens insatser avslutats är oftast att de flyttar till 

ett eget boende. E upplever att det är ett problem när de kommer till en ny kommun som 

kanske inte arbetar med HRV frågan lika mycket. Han anser att det som saknas idag är en 

riksorganisation som kan hjälpa dessa flickor att komma in i samhället. Det behövs insatser 

även för de ”färdigbehandlade”, någon som kan stödja dem i de olika kommunerna som de 
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hamnar i. Många av flickorna får det som svårast just efter avslutad insats, de behöver 

fortfarande personal omkring sig men blir oftast ensamma utan några kontakter. Följden till 

detta blir att en del går tillbaka till sina familjer för att de inte klarar av ensamheten och 

längtar tillbaka till samhörigheten.  

 

Analys av Socialtjänstens insatser 

Utifrån vad tidigare forskning säger har flickor med hedersproblematik svårare att bli 

förstådda och få den hjälp och stöd de behöver. Detta beror på att Socialtjänsten inte har 

tillräckligt med kunskap och de har ibland svårt att ta flickans parti. Vidare tror de mer på att 

konflikter mellan barn och föräldrar kan lösas med en dialog (Schlytter & Linell 2008). Vi 

upplever inte att detta stämmer överens med vad våra intervjupersoner sagt. Den slutsats vi 

kan dra är att kunskapen har blivit bättre, de verkar känna sig säkra. Dock säger en av 

intervjupersonerna att det i vissa fall är svårt att göra en bedömning då de endast har flickans 

berättelse att utgå från. Övriga informanter väljer ändå att ta flickans parti och gör inte försök 

till att behandla familjen om flickan inte vill detta själv. Något som däremot stämmer överens 

med tidigare forskning är att många av våra informanter uppger att den existerande 

lagstiftningen inte ger dem särskilt mycket stöd i hedersrelaterade fall, något som även 

Schlytter & Linell (2008) konstaterat i sin undersökning. Våra intervjupersoner upplever det 

som mest problematiskt att möta flickor under 18 år då man i dessa fall har ett ansvar att 

kontakta deras föräldrar. Det är också svårt att samarbeta med dessa flickor då de inte har 

särskilt lätt att bryta kontakten med familjen. De inser inte riktigt vad det innebär att bli 

placerad och leva skyddat. Likaså visade det sig i en undersökning med socialarbetare i 

Stockholms län, att det fanns en tydlig ovilja att omhänderta flickor under 18 som utsätts för 

HRV och förtryck (Sjöblom 2006 i; Schlytter & Linell 2008).  

 

Ser vi på socialtjänstens plats i systemet hamnar de på Exonivån som enligt vår figur bland 

annat innefattar myndigheter och övriga samhällsinsatser för flickorna i fråga. Enligt 

Lagerberg och Lundelin (2000) har exosystemet som påverkansfaktor stark potentialitet. På 

exonivån studerar vi frågor om hur system där flickan inte omedelbart ingår påverkar system 

där hon finns.  Socialtjänsten blir för flickan en första länk till närmare kontakt med 

exosystemet, samtidigt som handläggarnas beslut påverkar hur flickans mikrosystem kommer 

att formas i fortsättningen. För att återgå till familjearbete och om socialtjänsten 

implementerat detta i sina insatser för flickor som utsätts för HRV och förtryck, kan vi 

konstatera att det mycket sällan går att arbeta med hela familjen. Det råder dock skilda 
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meningar i vad intervjupersonerna säger om detta. Vissa anser att det går att få med familjen 

ibland, andra tycker att det är en omöjlig väg att gå då hederskulturen ligger så djupt rotad i 

deras sätt att leva. Ett annat problem är att föräldrarna ofta styrs av kollektivet och andra i 

släkten. Således skulle det inte räcka att ”behandla” dem och ändra deras värderingar. Utgår 

vi från vad Hessle (2003) säger, räcker det inte att tala med endast flickan, då svaren inte 

alltid finns hos henne själv. För att få långsiktiga resultat måste man kontakta alla parter som 

är inblandade i hennes vardag bland andra familjen. Det är relationerna mellan individerna i 

systemet som skapar obalans och för att få ordning igen måste alla delar behandlas (Hessle 

2003). Enligt intervjupersonerna är det inte som att gå in i en vanlig svensk familj när man 

jobbar med hedersrelaterade ärenden. Utifrån hur pass traditionella och radikala föräldrarna är 

i sina åsikter kan man avgöra om det går att göra ett förändringsarbete med familjen eller inte. 

I vissa fall är det direkt farligt för flickan om man berättar för föräldrarna att hon sökt hjälp 

hos socialtjänsten. Dock tycker även intervjupersonerna att det långsiktiga resultatet skulle bli 

bäst om föräldrarna ändrade sina attityder men det är ett svårt arbete som kräver mycket 

tålamod. Först och främst fokuserar man på att skydda flickan. Wikström & Ghazinour (2010) 

visar i sin forskning att det uppstår en konflikt mellan socialtjänst och skyddade boenden i 

frågan om huruvida man skall försöka återförena flickan med familjen eller separera henne 

från den. De menar att på ett håll finns det juridiska ansvaret som Socialtjänsten har att 

försöka återförena barn med dess föräldrar, och de kritiseras för att ha svårt att släppa fokus 

från familjens bästa till att istället fokusera på individen, i detta fall flickan. Vi kan konstatera 

att våra intervjupersoner inte har detta synsätt och ofta använder de skyddade boenden som 

rådgivare i hur de ska hantera sina ärenden. Hur de samarbetar återkommer vi till i avsnittet 

om samverkan.  

6.4 Skyddat boende som en viktig insats 

En flicka som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck kan om Socialtjänsten bedömer det 

lämpligt, placeras på ett skyddat boende. Hur denna insats påverkar flickan varierar från fall 

till fall. Ett viktigt resultat som framkommit under intervjuer med personal på skyddade 

boenden i två olika svenska kommuner, är att man arbetar på väldigt olika sätt. Vidare svarar 

de båda att efterfrågan på platserna är stor runt om i landet. 

 

Båda ställena tar emot flickor som söker stöd och skydd pga. Att de blivit utsatta för 

hedersrelaterat våld eller förtryck. Målgruppen på det ena stället är unga kvinnor mellan 16 – 

25 år, och på det andra 13- 20 år. Det som främst skiljer dem åt är att på det ena boendet 
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involverar man familjen i arbetet medan man på det andra stället endast fokuserar på att 

skydda flickan. Således har man på det ena boendet ett specifikt perspektiv som personalen 

arbetar utifrån, vilket det andra boendet saknar, däremot följer de vissa rutiner. Båda ställena 

har dock i princip samma mål med sina verksamheter, att flickan ska bli självständig och få ett 

liv fritt från våld och kontroll. A uppger att skyddat boende är en akutinsats och att det inte är 

bra för någon att stanna där för länge. Hon anser att det inte är lämpligt för flickorna att bli 

kvar mer än max ett år, detta då de ser många andra flickor komma och gå, och till slut känner 

sig missnöjda med sig själva. Hon menar vidare att man inte mår bra av att bo med folk som 

har massa ångest, då det lätt smittar. B däremot, hade under sin tid som yrkesverksam på 

skyddat boende vissa placeringar som varade upp till 2 år. De arbetade långsiktigt med att 

stärka flickan i hennes självständighet och utöka hennes kunskap kring både hennes egen och 

den svenska kulturen. Vidare involverade man ibland flickans familj i de fall där 

socialtjänsten gav som uppdrag att det skulle göras ett familjearbete. Hon talar dock om de 

svårigheter som detta kunde innebära då familjen i början befann sig i ett chocktillstånd och 

kunde göra vad som helst för att få flickan tillbaka. När sorgen lagt sig och föräldrarna insett 

att de förlorat sin dotter, då ringde personalen och berättade att hon lever skyddat. Efter ett tag 

kunde man enligt B också börja bygga ett familjearbete, gå och träffa dem och sådana saker, 

och i flera sammanhang gick det jättebra. I de fall där flickan återvände hem, säger B att man 

var försiktig med att lita på att föräldrarna ändrat sitt synsätt. Socialtjänsten var därför 

närvarande då och då under ett par år, för att garantera hennes säkerhet. I de familjer där man 

lever mycket traditionellt krävs det enligt B att någon går in i hemmet i flera år och driver ett 

förändringsarbete.  

 

På boendet där A arbetar får flickan själv välja om hon vill ha kontakt med familjen, 

personalen tar inga initiativ till att involvera föräldrarna. Hon berättar: 

 

‟‟… det är väldigt olika beroende på hur familjen och våldet har sett ut, vissa av tjejerna kan 

börja träffa sin familj efter ett tag igen… men när de kommer hit i början då är de oftast i en 

akut fas och då brukar vi inte tycka att det är särskilt bra för tjejen att ha kontakt med 

familjen… men om de vill så får de ju, och det är ju ofta man skickar sms eller pratar med sin 

familj, för de längtar ju så klart‟‟.  

 

A säger också att det är en av de svåraste sakerna med hennes jobb att stötta flickan när hon 

längtar hem. Hon kan se att vissa flickor lider av hemlängtan, samtidigt som hon vet att åker 
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flickan hem då kanske hon riskerar att bli bortgift, fortsatt misshandlad eller aldrig kommer 

kunna ha ett eget liv igen.  

 

När det gäller metoder och rutiner tänker vi presentera svaren åtskilt och börja med hur man 

arbetar på boendet där A är yrkesverksam. När flickan först kommer dit börjar man med att 

göra en Hot- och riskbedömning utifrån hela flickans situation. På frågan om vad som krävs 

för att man skall få en plats på boendet svarar A: 

 

‟‟… vi har ett formulär med ganska många olika frågor, för att, att bo på ett skyddat boende 

är en ganska stor insats… man kan inte komma och gå som man vill riktigt, det finns 

säkerhetsregler man ska ha i beaktande, sen måste man vara så pass hotad att insatsen är 

rimlig, och så måste man komma via Socialtjänsten för det kostar att bo på boendet och det är 

Socialtjänsten som betalar’’.  

 

Därefter fortsätter man ha en samtalskontakt med flickan som i huvudsak är av stödjande 

karaktär. Mycket handlar om att de ska få ett eget säkerhetstänk, d.v.s. veta hur de ska 

undvika att stöta på en familjemedlem eller släkting när de vistas utomhus, och ha en plan B 

om detta skulle inträffa. Samtalen har personalen med varje klient minst en gång i veckan. De 

skriver också en genomförandeplan för varje flicka som innehåller sysselsättning, studier, om 

det skall göras läkarbesök eller ordnas med externa kontakter o.d. De har ingen skola på 

boendet utan hjälper till att ordna så att flickan får börja på en ny skola om hon inte kan gå 

kvar på den gamla. För övrigt får flickorna prova på att känna hur det är att ha frihet, med 

vissa begränsningar när det gäller tider att hålla. De får inte ta med någon till boendet eller 

berätta var det ligger, vilket kan begränsa dem i skapandet av nya kontakter. Personalen 

jobbar mot att flickorna skall bli mer självständiga med tiden men följer med dem på ex. 

läkarbesök om det behövs.  

 

Vissa dagar har de planerade aktiviteter på boendet och möten där flickorna får en chans att 

påverka sin vistelse genom att komma med synpunkter. A upplever att det som flickorna vill 

ha mest hjälp med är praktiska saker och kontakt med andra myndigheter. För övrigt vill de 

bara känna på hur det är att ha frihet. Personalen försöker få flickorna att göra något 

meningsfullt på fritiden så som skola eller jobb. Således försöker de se om flickan har något 

speciellt intresse som kan aktivera henne, exempelvis att hon går med i någon förening eller 

liknande. Det är dock svårt enligt A att hinna med denna biten eftersom de mest fokuserar på 
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hotet och risken och hur flickorna mår just för tillfället, detta då många av dem är väldigt 

deprimerade.  

 

I vilket skede flickorna anses vara redo att lämna boendet varierar. Ibland avbryter de 

placeringar själva och åker hem. I andra fall anser personalen att de hunnit göra allt, dvs. en 

hot- och riskbedömning och tillsammans med socialtjänsten placera flickan på ett annat 

boende, som fungerar bra enligt skyddsaspekt. Det som händer med flickorna efter att de 

lämnar boendet ser väldigt olika ut. Vissa flyttar hem, ordnar eget boende eller hamnar i en 

form av träningslägenhet där de har en kontaktperson som hjälper dem klara vissa saker. 

Personalen behåller inte kontakten med flickorna efter insatsen om de inte fått det i uppdrag 

av socialtjänsten, i form av en öppenvårdsinsats. Däremot är flickorna välkomna att ringa om 

de har behov av det. Många brukar höra av sig när de behöver någon att reflektera med eller 

bara prata av sig. A anser att flickorna blir bättre på att tänka kring sin egen säkerhet efter 

insatsen, alla blir dock inte mer självständiga. Anledningen till detta utfall förklarar hon på 

följande vis: 

 

‟‟… men det är ju klart, har man aldrig fått göra något själv då tar det flera år, och det beror 

lite på hur länge de bor här också’’. 

 

Efter 6 månader görs en frivillig uppföljning genom att en enkät skickas ut till flickorna, men 

A säger att det sällan är någon som fyller i den. A upplever att flickorna överlag har varit 

nöjda med insatsen förutom i de fall där flickan inte velat samarbeta aktivt i samtalen. Detta 

anser A beror på att det skett en felplacering som egentligen inte byggt på frivillighet, de ser 

också till att omplacera i sådana fall. På frågan om hon tycker att insatsen skyddat boende och 

de resurser som finns idag är tillräckliga svarar hon: 

‟‟… i vissa fall är det tillräckligt, det är synd att allt tar så lång tid… allt har sin 

handläggningstid med socialtjänsten och det brukar tjejerna lida av faktiskt…’’.  

 

A anser att det vore bra om Socialtjänsten kunde snabba upp sina utredningar, men också 

migrationsverket och polisen. Sen önskar hon att det fanns någon insats för att utvidga 

flickornas kontaktnät, då många av dem är väldigt ensamma och blir således utsatta i 

samhället.  
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På boendet där B arbetade under 8 års tid utgick personalen från en arbetsmetod som 

innefattade två olika processer för flickan, en pedagogisk och en terapeutisk. Den terapeutiska 

sköttes ofta av experter, beteendevetare och ibland socionomer som kom från samma kultur 

som flickan, och tanken var att personal med samma kultur kunde nå henne snabbare, få 

henne att tala ut lättare och på så sätt vann man tid. Den pedagogiska delen styrdes av lärare 

och pedagoger som var svenskar: 

‟‟… det var alltid lärare som undervisade på boendet, både i de fyra grundämnena men även 

mycket annat som var kulturpräglat, det var väl planerat vad flickorna skulle lära sig‟‟. 

 

Till skillnad från det förra boendet hade man här alltså undervisning på boendet, dock kunde 

flickorna välja att gå på en kommunal skola om de så ville. B berättar att målet var att när 

flickan lämnar boendet ska hon ha en plan, oavsett om hon återvänder hem, familjehem eller 

eget boende ska hon veta vad hon vill och följa detta. B talar jämfört mot A, mycket positivt 

om att ha långa placeringar: 

‟‟… eftersom placeringarna var långa kunde vi fylla i så mycket som möjligt… så när de går 

ut, tyckte många av dem i efterhand att det är så mycket som de fått se […] och de kunde lära 

sig mycket saker de tidigare inte hade upplevt… resor, utflykter, att gå på stan själv, uppleva 

uteliv och testa sina idéer… „‟. 

B berättar vidare att samtidigt som de jobbade med att integrera flickorna i det svenska 

samhället och lära dem mer om Sveriges välfärdssystem, så kunde de emellanåt också göra 

saker som var kopplade till flickornas kultur: 

‟‟… vi hade våra egna fester, gemensamma aktiviteter som byggde på deras kultur, huset 

hade en doft av deras kultur, vi hade en husmor som gjorde mat... mat som doftade som deras 

mat och musiken var deras musik… vi försökte ha det roligt så mycket som möjligt, förutom 

den tiden som vi var upptagna med flickans ärende och hennes svårigheter […] sen stöttade 

flickorna varandra otroligt mycket, det byggdes band mellan dem som de behöll även efter de 

lämnat boendet’’.  

 

När det gällde flickornas svårigheter och om de behövde terapi hyrde man in psykologer och 

psykoterapeuter till boendet. Samtalen ägde rum varranan vecka eller en gång i månaden, 

beroende på hur behovet såg ut. En annan del av metodiken på boendet där B arbetade var 

temakvällar som skulle ge flickorna bättre kunskap och förståelse om olika områden, 
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exempelvis fick de diskutera kring kultur, genus och självständighet. Mot slutet av 

placeringen fick varje flicka göra en självständighetsplan som hon följde under tiden hon var 

nära att lämna. För övrigt gjordes individuella veckoplaneringar, flickorna fick skriva dagbok 

och diskutera sina reflektioner i grupp en gång i veckan.  

När det var dags att lämna boendet var i många fall planerat. Förutom vid något enstaka 

tillfälle där flickan plötsligt lämnade boendet och återvände hem. De förberedde flickan för 

livet utanför boendet så gott de kunde, med viss praktik i huset gällande pappersarbete och 

liknande. Några av flickorna återvände hem efter avslutad placering, andra flyttade till eget 

boende eller familjehem. Socialtjänsten beslutade om det skulle göras någon uppföljning från 

boendets sida, således tog personalen inte kontakt med flickorna på eget initiativ. B uppger 

dock att flickorna själva valde att höra av sig då och då, även en lång tid efter att de lämnat 

boendet: 

’’De ringer när de mår dåligt och behöver stöd, då har de möjlighet att kontakta ett par 

stycken i personalen som de hade förtroende för’’. 

 

För att utvärdera och förbättra insatsen gjordes självskattningsformulär som både flickorna 

och personalen fick fylla i. Flickorna fick svara på frågor som handlade om hur pass nöjda de 

är med insatsen och i vilken grad de tror att deras kontaktperson är engagerad i deras ärende, 

medan personal fick frågor om hur de tror att flickan upplever deras insatser. Slutligen 

jämfördes flickornas svar med personalens. B upplever att flickorna överlag varit nöjda med 

insatserna och att de flesta lever ett bra liv idag med utbildning och jobb. Hon är osäker på om 

insatsen skyddat boende är tillräcklig och vad man egentligen arbetar med på de olika 

ställena: 

‟‟… vad händer egentligen på ett skyddat boende? Vem utvärderar skyddat boende? Vem 

sätter måttet för vad som är ett bra skyddat boende?‟‟.   

 

B anser att det är viktigt att personalen är medveten om vad de gör. De ska ha ett perspektiv 

att utgå från och alltid sätta flickan i fokus. En planerad blandning av personal tycker B är bra. 

Hon anser att det bör finnas både personal med invandrarbakgrund och svenskar för att få 

bästa effekt i flickans vardag. Hon talar om fördelen med att hon själv kommer från en 

hederskultur, i arbetet med flickorna: 
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‟‟… det som var unikt på detta boende var att de flesta i personalen kom från samma kultur 

som flickan, vi behövde inte gräva så mycket, utan vi visste vad flickorna var en produkt av… 

däremot la vi fokus på hur vi ska ha nytta av vår bakgrund, och hur vi kan fylla gapet mellan 

de två olika kulturerna… „‟. 

 

Analys av insatsen skyddat boende 

Skyddat boende hamnar precis som socialtjänsten på exonivån i systemet som innefattar 

samhällets insatser. Dock blir det för flickan en närmiljö (mikronivå) under tiden hon vistas 

där. Boendepersonalen har en stor inverkan på flickornas liv och beroende av hur länge 

flickan är placerad kan hennes plats i systemet komma att ändras. Till en början styrs flickan 

av föräldrarna och kollektivet, hon har inte särskilt många kontakter utanför sin närmiljö. När 

hon hamnar på boendet skapas kontakter med andra placerade flickor men även myndigheter. 

Samhällets insatser blir en viktig del i flickornas liv och deras öde hamnar i princip i 

beslutsfattarnas händer. Flickorna har dock möjligheten att lämna boendet vilket i sin tur blir 

ett val mellan ‟‟pest eller kolera‟‟. Vi menar precis som Wikström och Ghazinour (2010) 

beskriver i sin studie, att insatsen riskerar att ersätta en slags kontroll och begränsning med ett 

annat. Våra intervjupersoner tar också upp detta faktum då de talar om att skyddsaspekten är 

viktig och flickorna bör ha detta i ständigt beaktande. De går alltså inte helt fria oavsett vilket 

alternativ de väljer. 

 

Vi konstaterar utifrån vårt resultat att vilken hjälp flickorna kan få på skyddade boenden beror 

helt på var de blir placerade. Wikström & Ghazinour (2010) drar slutsatsen att det inte är 

lämpligt att stanna på ett skyddat boende under en längre tid. Anpassningen till de stränga 

säkerhetsreglerna i kombination med att lämna ett redan mycket litet socialt nätverk bakom 

sig och leva ensam skapade psykisk stress för nästan alla informanterna i deras studie. Hos 

våra informanter råder det skilda meningar i hur långa placeringarna bör vara. A anser att 

skyddat boende skall betraktas som en akutinsats och att det inte är bra för flickorna att stanna 

där längre än max ett år. Hon menar att de inte mår bra av att se andra flickor komma och gå, 

således har det en negativ inverkan på dem att leva med andra som har ångest. B tycker tvärt 

emot detta, att långa placeringar har haft en positiv inverkan på en del flickor, något som talar 

emot vad tidigare forskning säger. Hon menar att man hinner med mycket mer, flickorna 

hinner bli färdiga med att utveckla sin självständighet och bli säkrare i sig själva. Wikström & 

Ghazinour (2010) uppger att alla flickor de intervjuat, utom en tyckte att de inte var 

tillräckligt mentalt och praktiskt förberedda innan de skulle lämna skyddat boende. A tycker 
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således att de flickor som lämnar boendet där hon arbetar ibland blivit mer självständiga men 

inte alltid, hon tror detta beror på att de aldrig tidigare fått göra något själva. B talar å andra 

sidan om att hon upplevt ett positivt resultat vid avslutade placeringar, mycket var planerat 

och man arbetade med att förbereda flickorna för livet utanför. Dock uppger båda 

intervjupersonerna att flickorna efter avslutad placering ofta fortsatte kontakta personalen när 

de behövde stöd eller uppmuntran, detta visar på att insatsen precis som Wikström & 

Ghazinour (2010) konstaterar kan vara ambivalent i det långa loppet.  

 

Wikström & Ghazinour (2010) talar vidare om att socialtjänst och skyddade boenden har 

skilda teorier om vad som är flickans bästa, vilket vi nämnde i analysen om socialtjänstens 

arbete. Utifrån vad våra intervjupersoner säger avser de i första hand att separera brottsoffret 

(flickan) från gärningsmannen/männen (familj och släkt) och få henne att bli självständig. 

Dock utesluter inte båda boendena i vår studie alternativet att försöka återförena, eller 

åtminstone hjälpa flickan att sluta fred med familjen. I det ena fallet får flickan kontakta 

familjen efter en tid, om hon själv vill, personalen tar dock inga initiativ. I det andra fallet är 

familjearbete en del av insatsen om socialtjänsten så begär. Enligt Hessle (2003) strävar varje 

familj mot att finna en jämvikt (homeostas), således kan det ske oförutsedda händelser som 

kan rubba balansen och hur familjen sedan klarar motgångarna beror helt på hur bra 

sammanhållningen varit från början. Denna teori stämmer mycket bra med vad B säger om 

vad som skiljer ett bra från ett dåligt familjearbete. Hon menar att om det redan funnits andra 

problem i flickans hem så som våld och missförhållanden drabbas flickan hårdare av 

hedersförtrycket. I det B kallar ‟‟friska familjer‟‟ tycker hon det varit lättare att göra ett 

familjearbete och flickan har kunnat återvända hem. Det som intervjupersonerna upplevt som 

svårt i samarbete med socialtjänsten har istället handlat om hur allvarligt man ser på flickans 

situation. De tycker att de själva har mer erfarenhet för att kunna bedöma vilken hjälp som 

behövs men de är trots detta socialtjänsten som beslutar. Vidare uppger A att de felplaceringar 

som ibland skett beror på att socialtjänsten inte förstått att det ska bygga på frivillighet, annars 

blir förändringsarbetet svårt. Det som A anser saknas gällande stöd till flickorna efter avslutad 

placering är någon insats för att utvidga flickornas kontaktnät, då många av dem är väldigt 

ensamma när de kommer till en egen lägenhet. Wikström & Ghazinour uppger således att 

deras informanter kände sig isolerade och ensamma pga. att de saknade ett kontaktnät. Det de 

upplevde som svårt var att hamna i en helt ny stad och leva under skyddad identitet. B nämner 

i motsats till detta att flickorna som levt på boendet där hon var yrkesverksam stöttade 

varandra efter avslutad placering och skapade ett eget kontaktnät dem emellan. Det vi kan 
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komma fram till är generellt att insatsen har både positiv och negativ inverkan på flickornas 

liv. De får prova på att känna frihet men bli samtidigt begränsade på andra vis, precis som 

Wikström & Ghazinour också påvisat. Våra intervjupersoner tycks dock ha många bra idéer 

om vad som kan förbättras, därför tror vi att insatsen kommer se annorlunda ut i framtiden.  

 

6.5 Kvinnojourers arbete med hedersrelaterat våld och förtryck 

Kvinnojourer är ideella verksamheter som inte har något myndighetsansvar att ta hand om de 

flickor som utsätts för HRV och förtryck. Det är frivilligt att komma dit och de välkomnar alla 

kvinnor som har någon typ av hjälpbehov eller har varit utsatta på något sätt. De insatser som 

kvinnojourer kan erbjuda i hedersrelaterade ärenden är bland annat boende. Den ena 

kvinnojouren vi intervjuat har 3 platser och den andra har 12 platser, i form av lägenheter. 

Placeringarna brukar vara mellan 2 veckor upp till 1 år, de längre sker främst i större städer 

där bostadsbristen är stor. C säger att de är försiktiga med att placera flickor med 

hedersproblematik på sina boenden. Hon anser att hotbilden kan vara för stor och att flickan 

blir väldigt isolerad. De har inte heller lika utvecklade säkerhetssystem i sina lägenheter som 

det finns på exempelvis skyddade boenden. Vidare säger hon också att de inte har 

kompetensen att ta hand om tunga fall. I varje fall där flickor placeras via en kvinnojour är 

Socialtjänsten inkopplad och skall veta var flickan befinner sig. C problematiserar friheten 

som flickorna får när de kommer till ett eget boende: 

 

’’En del blir berusade av sin frihet. De börjar träffa mycket killar, dejtar och är ute och festar 

lite för mycket… det är liksom som att släppa lös någon från ett koppel. Och det är inte 

lämpligt om man ska leva skyddat’’. 

 

Personalen på kvinnojourer kan erbjuda flickorna samtal och stöd, hjälp i kontakt med andra 

myndigheter, advokater, polis, men även vardagliga sysslor som att laga mat. Det krävs inte 

någon specifik utbildning för att få arbeta ideellt på en kvinnojour och personalen kan därför 

inte ge behandling i form av terapi eller liknande, detta påpekar båda intervjupersonerna. De 

är medmänniskor som brinner för att hjälpa andra. D säger att det kan vara skönt för flickorna 

att bara få prata av sig och bli bekräftade i vad de varit med om: 

 

‟‟… många har redan kontakt med psykolog men behöver ändå berätta på ett annat sätt. Det 

är oftast det största behovet, att få berätta sin historia och bli hörda utan att bli dömd eller 
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ifrågasatt. Så det är den största behållningen i att komma till oss… för vi är ju ingen 

myndighet. Jag behöver inte ta reda på hur deras ekonomi ser ut och jag behöver inte förhöra 

dem som en polis. Sådant är orelevant för oss, jag behöver inte ens ha sanningen egentligen, 

utan bara någons upplevelse‟‟.  

 

D berättar vidare att det som flickorna oftast vill ha hjälp med är att hantera livet med 

skyddade personuppgifter. De flyttas från sin hemstad till ett helt nytt ställe, vilket skapar 

många rädslor och funderingar: 

’’… man klipper ju helt och det är ofattbart. Jag klarar inte av att tänka på hur tufft det skulle 

vara. De som är utsatta tvingas till att bli sjukt starka, det är inget som någon ska behöva 

bära på speciellt i en så pass ung ålder. Därför behöver de mycket stöd och vi kan oftast inte 

täcka upp den biten, men vi kan vara en del av det’’.  

 

Analys av Kvinnojourers arbete 

Kvinnojourerna har enligt våra informanter främst en plats i systemet som en länk till andra 

myndigheter. De hjälper till att skapa kontakter och stödja flickorna. De kan erbjuda boende i 

form av egen lägenhet, men enligt dem själva är det just i hedersrelaterade ärenden säkrare att 

bli placerad på ett skyddat boende med mer tillgänglig personal. Vidare har kvinnojourerna 

inget juridiskt ansvar att utreda eller följa upp de insatser som de erbjuder, och det är helt upp 

till flickorna själva vilket stöd de vill ha. Precis som en av våra informanter säger behöver 

dessa flickor så mycket kontakter som möjligt och kvinnojourer blir en liten del i deras redan 

minimala kontaktnät. Vi upplever att kvinnojourerna står på flickans sida i relationen till 

andra myndigheter och att detta är deras viktigaste funktion. Vår tanke är att flickan redan är 

väldigt utsatt och kanske inte vet om sina rättigheter, därför behöver hon ibland vägledning. 

 

Vi kan alltså konstatera att även om kvinnojourerna inte är några experter inom just 

hedersrelaterat våld och förtryck har de ändå någon form av funktion i flickornas liv. De kan 

trycka på andra myndigheter på exonivån (se figur 1), om de anser att de inte gör det som 

krävs för flickans bästa, skapa kontakter och vägleda. De utsatta har behov av så mycket 

kontakter som möjligt då de lever väldigt isolerat och ensamt. Ju fler insatser som erbjuds 

desto bättre, vad vi kan uppfatta utifrån samtliga intervjuer.    
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6.6 Förebyggande arbete som insats mot HRV och förtryck 

När det gäller förebyggande arbete talar samtliga intervjupersoner om att det är behövligt och 

nödvändigt. När det gäller skyddade boenden gör de inte särskilt mycket förebyggande, då de 

är fokuserade på att skydda flickan och bryta loss henne från en våldssituation. Det vi kan 

konstatera är att man arbetar mer förebyggande i vissa kommuner än andra. En del har anställt 

personal inom socialtjänsten som är specialiserade inom området HRV och förtryck, andra har 

dålig erfarenhet av det. Skolorna i en av kommunerna erbjuds från Socialtjänsten att delta i ett 

utarbetat program som syftar till att ändra attityder, främst hos unga pojkar. H berättar om 

betydelsen av förebyggande arbete: 

‟‟..där är en stor grupp bland pojkarna, flickornas bröder som har fått order av släkten att 

bevaka och kontrollera. Där kan man göra mycket, för de är ju också offer i detta. Det finns 

många bra program i Sverige idag som jobbar med pojkar kring att ändra attityder och 

värderingar. För övrigt är utbildningsfrågor jättemycket, man behöver nå ut till flickornas 

föräldrar med kunskap och utbildning… det är ett jättelångsiktigt arbete naturligtvis, det är 

inte sällan de är arbetslösa, kanske inte kan språket, läsa och så… så det är ett gigantiskt 

arbete, och man måste arbeta förebyggande för att komma åt det i det långa loppet‟‟.  

 

Samtliga informanter uppger att något av det viktigaste för att få hedersrelaterade ärenden att 

minska i framtiden, är att bli bättre på att uppmärksamma problematiken. De talar om att 

invandringen till Sverige ökar och det gäller att börja tidigt med att fånga upp fall där 

hederskulturen är central. Att sprida kunskap och upplysa de personer som lever i en 

hederskontext är ett världsomspännande arbete uppger några av intervjupersonerna. 

Förändringen lär därför ske väldigt långsamt. Svårigheten ligger i att det finns de som vill ha 

kvar hederskulturen och ha kontrollen. Enligt H är kunskap och utbildning enda hållet att gå. 

E & F pratar om att det är viktigt att gå ut i skolor och föreläsa bland ungdomar, men även att 

upplysa samhället i allmänhet om problematiken. E är tydlig med att det inte går att behandla 

en familj som redan har ett inbyggt patriarkalt system: 

‟‟… det vi kan göra är att ta bort riskerna, men att försöka behandla en familj, då är man fel 

ute. I enskilda fall finns inget förebyggande…[…] föräldrarna kan säga att de ändrat sitt 

synsätt, men när flickan återvänder hem så är det samma sak igen’’.  
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B säger att man borde börja redan på dagis med att identifiera barn som avviker. E svarar 

liknande: 

‟‟… jag menar om en tjej inte får leka med killar på skolan, så kan det vara en varningssignal 

om att det kan röra sig om heder. Sådant måste vi bli bättre på att upptäcka‟‟. 

Vi kan sammanfatta svaren med att inte endast de som arbetar med hedersrelaterade ärenden 

behöver upplysas utan även sjukvårdspersonal, personal på migrationsverket och lärare på 

skolor. G säger att kunskapen om HRV och förtryck är dålig i dagsläget. Hon säger också att 

Det är svårare att behandla en man som redan slagit sin kvinna, än en pojke på högstadiet som 

fortfarande utvecklas. Det gäller alltså att informera och arbeta förebyggande vid ett tidigt 

stadie.  

 

Analys av förebyggande arbete 

När det gäller förebyggande arbete kan vi konstatera att det krävs förändring inom hela 

systemet. För att föräldrarna i flickans närmiljö ska ändra på sig krävs det att de släpper 

makronivån från sin tidigare hederskultur, och låter sig integreras och påverkas av den 

svenska makronivån. Samhället behöver bli bättre på att upptäcka hedersrelaterade fall, detta 

gäller inte bara flickans närmiljö där skolan ingår utan också sjukvårdspersonal och 

migrationsverket m.fl. Hedersproblematiken är ett globalt problem och förändringen kommer 

enligt intervjupersonerna att ske väldigt långsamt. Det finns dock en hel del som kan göras 

här i Sverige och mest fokus har man lagt på att ändra unga pojkars attityder och värderingar. 

Rexvid & Schlytter (2012) har studerat resultat av ett projekt som syftar till att förändra just 

pojkars synsätt, då det i många fall också är flickornas bröder som blir beordrade att 

kontrollera sina systrar. Vi kan påvisa att detta initiativ har spridits då en av våra 

intervjupersoner talar om att man i hennes kommun arbetar med liknande projekt.  

 

Vidare kan vi konstatera att kunskap och utbildning till flickans föräldrar är viktigt i 

förebyggande syfte. Hessle (2003) fastslår att ett problem aldrig ligger hos endast en individ 

utan det krävs att man undersöker flera delar i systemet där individen ingår, för att komma 

fram till en lösning. När det gäller hedersproblematiken kan vi tydligt se att det är många 

personer och verksamheter som behöver upplysas för att det skall ske förändring. Mest fokus 

bör läggas på ungdomarna från hederskulturer som enligt intervjupersonerna är mer 

mottagliga av nya värderingar, än vuxna som levt länge med samma traditioner.   
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6.7 Samverkan 

Under alla intervjuer vi genomförde framkom det att samverkan är en viktig del för att arbetet 

med de utsatta flickorna ska fungera. Kontaktnät mellan bland annat kvinnojourer skapar 

möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lära sig hur andra arbetar. Båda kvinnojourerna 

nämner att de har planerade träffar några gånger om året som syftar till att utbyta kunskaper. 

D (personal på kvinnojour) säger följaktligen: 

 

‟‟Nätverka och samverka är kärnan i vår verksamhet. Vi är aldrig den enda biten av någons 

liv, vi är en liten bit av hela processen. Då gäller det att ha god kunskap om vilka andra som 

arbetar med detta och vilka som har kunskap om detta’’. 

 

Vidare talar hon om att samverkan med socialtjänst kan bli problematisk när de vill placera en 

flicka i kvinnojourens lägenheter, och snabbt ska det gå. Hon menar att de vill inte ha inlåsta 

flickor som inte kan klara sig själva, vissa av dem behöver mer stöd än vad en kvinnojour kan 

erbjuda. D säger också att handläggarna på socialtjänsten många gånger tror att de löst 

problemet om de placerat flickan i en lägenhet, och tycker att flickan eller i andra hand 

kvinnojouren ska ordna ett annat boende. Hon tycker att de får dåligt stöd från flickornas 

hemkommuner men löser detta genom att kommunicera och försöka samarbeta.  

 

Samtliga intervjupersoner har samarbete med skolor och kuratorer på olika plan. Bland annat 

kan flickan fortsätta ha kontakt med en gammal skolkurator under tiden hon bor på skyddat 

boende, lärare blir informerade om hur de ska hantera flickor som lever med skyddad identitet 

osv. I samverkan med skolor kan vi konstatera att intervjupersonerna är väldigt nöjda och 

tycker att det fungerar bra. Personal på skyddade boenden talar båda om en tät kontakt med 

socialtjänsten då det är de som beslutar och följer upp de ärenden som hamnar på boendena. 

Varje flicka har således en kontaktperson via socialtjänsten som ansvarar för hennes 

placering. A berättar om hur denna kontakt ser ut: 

’’Det är lite olika, men tanken är ju att socialsekreteraren ska göra en egen utredning av 

flickans situation, men de brukar använda sig av den utredning som vi gör, i ett stöd för sin 

egen planering… och sedan ska de se till att kvinnan klarar sig själv i samhället… så det 

brukar vara en ganska långvarig kontakt och då följer de upp med ungefär ett möte i 

månaden‟‟. 
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Socialtjänsten tycks alltså nyttja den kunskap som personal på skyddade boenden har för att 

göra bättre bedömningar i sina ärenden. A upplever själv att personalen på boendena tar 

flickans situation på större allvar vilket hon tror beror på deras samlade erfarenhet. B berättar 

om både bra och dåliga erfarenheter av samverkan med socialtjänsten i olika kommuner. Det 

negativa har främst handlat om skilda meningar i huruvida flickan bör stanna kvar på boendet 

eller inte. Placeringar där socialtjänsten inte var samarbetsvilliga upplevde B som 

problematiska, främst för flickan. Precis som A anser B att socialtjänsten inte tog flickornas 

situationer på lika stort allvar som dem. Samarbete mellan polis och boenden kan vi 

konstatera funkar bra, dock tycker B att Securitas varit till bättre hjälp när hon behövt larma, 

de har snabbt tagit sig till platsen. Enligt henne la polisen allt för mycket tid på att ställa 

onödiga frågor när hon ringt dem, istället för att hjälpa till i den svåra situationen. Utifrån 

dessa svar kan vi konstatera att det finns skilda meningar kring hur ärenden skall hanteras, 

vilket i sin tur försvårar samverkan. 

 

H som arbetar inom socialtjänsten upplever att de har ett gott samarbete med skyddade 

boenden, detta då de har en tät kontakt. De får också kontinuerlig handledning av projekt som 

arbetar med HRV- frågor. För övrigt talar hon om vilken betydelse det har för flickan att 

samverkan fungerar mellan olika instanser i samhället: 

 

’’Det är A och O att samarbeta med andra myndigheter för flickorna är så utsatta redan…så 

mycket av vårt jobb är ju samverkan, med skola, sjukvård, arbetsförmedling, 

försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket osv. Så mitt jobb är att samverka för att 

göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dessa ärenden. Vi försöker också att inte 

placera i samma stad, för det är där de är ofria så att säga, det blir bara ett nytt fängelse för 

då kan de inte gå ut, så vi försöker väll i de ärendena använda boenden i andra städer’’. 

 

E & F som också är personal inom socialtjänsten upplever att deras kontakt med skolor har 

blivit bättre sedan de varit ute och informerat om sin verksamhet. Vidare tycker E att polisen 

inte alltid hänger med tidsmässigt när de gjort en anmälan där det förekommit våld. De får 

ibland förlänga sin egen utredningstid pga. att polisen behöver mer tid till förhör o.d. Rent 

generellt tycker de dock att samarbetet med polisen funkar bra.  

 

D tycker att det borde finnas en samverkansgrupp som arbetar med de flickor som hamnar i 
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en egen lägenhet. Hon säger: 

 

’’Drömscenariot hade varit om personer som kommer från olika håll och kanter kunde få ett 

eget kontaktnät som skulle innefatta socialen, någon från en kvinnojour eller tjejjour. Kanske 

en annan typ av kontaktperson från kommunen som kan hjälpa dem med praktiska saker, ex. 

följa med till bibliotek. Någon som kan hjälpa till med att utbilda dem i hur man lever med 

skyddade personuppgifter […] det är vad som skulle behövas kring de här personerna’’. 

 

Det som D anser saknas har många av intervjupersonerna också tagit upp när de talat om att 

flickorna blir väldigt ensamma efter avslutad placering på skyddat boende eller 

kvinnojourslägenhet. Vi kan konstatera att det saknas och behövs någon insats som ‟‟plockar 

upp‟‟ flickorna när de slussas ut i det verkliga livet igen.  

 

Analys av samverkan 

De olika aktörerna på Exonivån som omger flickan i systemet är beroende av varandra för att 

kunna utföra sitt arbete. De är också beroende av kontakter med flickans närmiljö (mikronivå) 

exempelvis skolan, och samarbetet med kuratorer och lärare. Bland annat för att de besitter 

olika typer av kunskap och kan fungera som rådgivare åt varandra. Flickan är också beroende 

av att samverkan dem emellan fungerar för att hon skall få bästa möjliga stöd och hjälp. 

Flickan hamnar från början i en utsatt position då hon inte är bekant med alla insatser som 

samhället kan erbjuda, de behöver därför känna till varandra och kunna hänvisa henne rätt.  

 

I de konflikter som kan uppstå i samverkan mellan samhällsinsatserna är i de flesta fallen 

socialtjänsten inblandad. Detta konstaterar vi utifrån vad intervjupersonerna själva sagt om 

vilka svårigheter de stöter på i sitt arbete. Även i tidigare forskning är det socialtjänsten som 

kritiseras, Rexvid & Schlytter (2012) påvisar i sin studie att socialtjänsten har en uttalad 

osäkerhet i hanteringen av hedersrelaterade ärenden.  Vidare uppger Wikström & Ghazinour 

(2010) att det råder skilda teorier mellan personal på skyddade boenden och socialtjänsten, 

gällande vad som är flickans bästa. Det sistnämnda instämmer våra intervjupersoner från 

boendena på. De tycker att socialtjänsten ibland missbedömer flickans situation och att 

felplaceringar sker. Personalen inom socialtjänsten som vi intervjuat tycker tvärt emot, att 

samarbetet med boenden fungerar bra. Vi själva tänker att socialtjänsten byter plats i flickans 

system med tiden. När hon placeras på ett boende hamnar boendepersonalen närmare flickan i 

systemet. Socialtjänsten är dock där och styr fortfarande då de fungerar som kontaktperson, 
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beslutar och har hand om ärendet i helhet. Relationen mellan boendet och socialtjänsten blir 

här viktig i den bemärkelsen att den kan påverka beslut som rör flickan i fråga. Ett alternativ 

som en av våra intervjupersoner tar upp, är att socialtjänsten helt enkelt använder sig av 

boendenas bedömning av flickans situation i beslutandet av sina egna ärenden. Vi ser detta 

som ett bra exempel på samverkan, där socialtjänsten litar på boendepersonalens kompetens 

och nyttjar den.  

7. Slutdiskussion 
De frågor vi ställde oss i början av vår studie har vi fått både väntade och oväntade svar på, 

således har många nya teman dykt upp efter avslutad undersökning. Något som är 

återkommande och väldigt centralt i vårt resultat är huruvida man ser familjen som en resurs 

eller en svårighet i arbetet med flickor från hederskulturer. Samtliga intervjupersoner förklarar 

att problemet ligger hos familjen och släkten som förtrycker flickan, men att det är väldigt 

svårt att ändra deras värderingar, detta då hederskulturen ligger djupt rotad i deras traditioner. 

Intervjupersonerna talar om att förebyggande arbete bör riktas främst till de unga pojkarna, då 

de får i uppgift att förtrycka sina systrar och det gör mycket om man kan ändra deras attityder. 

För övrigt är förändringsarbete väldigt svårt i familjer med en hederskultur. Vi har konstaterat 

att det ibland går att involvera familjen, men de flesta intervjupersonerna anser ändå att 

oavsett hur mycket man pratar med föräldrarna går de ändå tillbaka till sitt ursprungsmönster 

igen. Flera av informanterna talar om vikten av försiktighet i behandling av hedersrelaterade 

ärenden, och att inte dra förhastade slutsatser om att det skett förändring i en familj där 

hederstänket varit självklart i väldigt många år.  

 

En annan viktig del i resultatet är att en av informanterna uppgav att hennes erfarenhet visat 

att det ofta finns andra problem i de familjer där flickan lämnar pga. hedersvåld. I de svåraste 

fallen har det egentligen inte handlat om förtryck utan att föräldrarna haft andra sociala 

problem. De flesta av våra informanter strävade inte efter att försöka jobba med flickans 

familj, men även de som inte involverar familjen är dock medvetna om och berättar att 

familjen är den som behöver ändra sitt synsätt för att problemet inte ska bestå i framtiden. Det 

är säkerligen inte alltid familjearbetet skulle ge ett positivt resultat, dock tror vi det är värt att 

försöka förändra helheten och inte bara flytta på flickan och tro att problemet då är ur världen. 

Även om flickan behöver lämna sitt hem och sin familj för att kunna leva ett liv i frihet, 

underlättar det om hon slipper ha familjens oro på sitt samvete. Att föräldrarna blir 
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informerade om varför man tagit flickan ifrån dem och att hon har det bra tror vi kan göra 

processen mycket lugnare. Vidare kan flickan ha yngre syskon som kommer hamna i samma 

situation som henne ifall samhället inte satsar på att ändra familjens vanor. Frågan här handlar 

givetvis om resurser och var de skall fördelas. Det behövs inte heller endast insatser för de 

flickor som söker stöd och hjälp. Våra informanter påpekar att det finns ett stort mörkertal 

med flickor som lever under hot och förtryck men inte vågar göra motstånd. Många försvinner 

och blir bortgifta, andra är rädda för sitt liv och vad framtiden ska innebära om de lämnar 

familjen. Fler av informanterna talar om att man ute i samhället måste bli bättre på att 

uppmärksamma hedersrelaterade fall. Personal på dagis behöver bli mer upplysta för att 

kunna känna igen barn som avviker, lika så lärare på skolor och övrig personal exempelvis 

inom sjukvården och migrationsverket.  

 

De svårigheter som intervjupersonerna talar om i arbetet med flickor som söker stöd och hjälp 

på grund av utsatthet för HRV och förtryck, är bland annat att stötta flickorna när de känner 

hemlängtan. Vi kan konstatera att grupptrycket från kollektivet är så pass starkt att man hellre 

väljer att vara en del av det än att lämna. Informanterna belyser det faktum att för många 

flickor är ‟‟en dålig familj, bättre än ingen familj alls‟‟. Vidare upplever de att de flickor som 

väljer att återvända hem under pågående insats eller efter avslutad insats gör detta på grund av 

att de känner sig ensamma. Vad som är målet med de insatser som erbjuds har varit en viktig 

fråga under alla intervjuer och vi har fortfarande inte fått något klart svar på det. Vissa av 

informanterna uppger att det är flickan som skall skyddas i första hand och att hon bör bryta 

kontakten med familjen helt, konsekvensen av detta blir ofta ensamheten som vi nämnde 

ovan. Andra anser att familjen bör involveras men tar upp alla svårigheter som detta innebär 

och att det ibland är omöjligt. Vi kan utifrån detta konstatera att det inte finns någon generell 

lösning i hedersrelaterade fall, och som många av våra intervjupersoner uppgett gäller det att 

ha en öppen syn i varje nytt fall, då de ser väldigt olika ut.  

 

Skyddat boende är en av de insatser som har stor möjlighet att förändra och påverka flickans 

liv. Vi kan konstatera att man arbetar väldigt olika på olika ställen. Vårt viktigaste resultat 

kring denna insats är att den kan få mycket goda utfall om man har en plan med flickornas 

vistelse. En av våra informanter uppger att långa placeringar ger väldigt positiva utfall med 

självsäkra flickor som lyckas ta sig vidare i livet. Man hinner göra mer, lära dem mer och ge 

dem verktyg för ett fortsatt liv ute i samhället. Det är också så vi tänker oss skyddade 

boenden, som en plats där flickorna inte endast ska få känna på friheten utan även lära sig 
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hantera den. Flera av informanterna ser det som problematiskt att någon som aldrig fått göra 

något själv plötsligt får jättemycket frihet, det har lett till osunda relationer med killar och att 

flickorna utsatt sig för fara. Vi vill problematisera synen på skyddat boende som en 

akutinsats, detta då vi fått en del svar från informanterna som visar på att flickorna i vissa fall 

inte är beredda att komma ut i samhället efter avslutad insats. Vi frågar oss om det hade sett 

annorlunda ut om man inte endast skyddat flickan i fråga, utan istället arbetat långsiktigt. Vi 

menar på att om man måste bryta dem loss från familjen och våldssituationen, bör man också 

förbereda dem för ett självständigt men också väldigt ensamt liv.  

 

Andra typer av insatser som erbjuds för flickor som utsätts för HRV och förtryck är 

kvinnojourers arbete. Vi har dragit slutsatsen att de främst fungerar som vägledare och stöd i 

kontakt med andra myndigheter och organisationer. Således blir kvinnojourerna en viktig 

aktör i frågan om samverkan. Vi kan konstatera att samarbetet mellan det som vi kallar 

samhällsinsatser sker på olika nivåer. Främst handlar det om kunskapsutbyte men också hjälp 

i ärenden. De olika aktörerna har ansvar för olika delar i flickans liv, och måste känna till 

varandras uppgifter för att kunna erbjuda flickan bästa möjliga stöd och hjälp. Socialtjänsten 

har det yttersta ansvaret då de fattar beslut om eventuell placering på boende, boendet har i sin 

tur möjligheten att förändra flickans liv och tankesätt så länge socialtjänsten finner det 

lämpligt. Vi har i vårt resultat på några håll kunnat tyda att socialtjänsten framställs som 

syndabockar. Det rör sig främst om åsikter att handläggningstiden behöver snabbas upp men 

även skilda meningar i hantering av ärenden. I vissa fall kan det bli ett problem för flickan om 

socialtjänst och boenden bedömer hennes situation på olika sätt, vi anser därför att en 

samverkansgrupp dem emellan vore en god idé. I en av kommunerna påvisar resultatet att det 

inte finns några problem på den fronten och det har att göra med att socialtjänsten just haft 

möjlighet till ett tätt samarbete med boendena. Något som våra intervjupersoner anser saknas 

när det gäller samhällsinsatser är någon insats som ‟‟fångar upp‟‟ flickor efter avslutad 

placering på ett boende. Deras tanke är att flickorna ofta blir väldigt ensamma när de flyttas 

till en ny kommun och egen lägenhet. De behöver någon som hjälper dem med diverse 

praktiska saker men också stöd i skapandet av nya kontakter. Vi kan utifrån intervjuerna 

konstatera att denna bit måste utvecklas och förbättras, för att de befintliga insatserna skall ha 

någon funktion för de flickor som egentligen inte vill återvända hem, men ändå väljer att göra 

det på grund av ensamheten. 
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Vidare kan vi konstatera att intervjupersonernas erfarenheter och kunskaper om HRV och 

förtryck har en stor påverkan i hur de utför sitt arbete och deras syn på flickans situation. 

Detta är en viktig aspekt att ta upp då flickorna faktiskt ibland hamnar hos personal som 

kanske inte har den rätta erfarenheten för att hjälpa dem. Vi utförde våra intervjuer i olika 

kommuner i Sverige och kan se att spridningen är stor, vilket stöd som erbjuds ser väldigt 

olika ut. Vi tycker att mer generella riktlinjer för hedersrelaterade ärenden bör finnas och 

kanske t.o.m. någon anställd inom varje kommun som är specialiserad inom ämnet HRV och 

förtryck, detta då problemet utifrån våra informanters berättelser är stort och kommer att öka. 

Till sist vill vi nämna de nya frågeställningar som väckts hos oss efter avslutad studie. Vårt 

intresse har ökat för den förebyggande delen av insatserna, och vi hade kunnat tänka oss att 

forska vidare kring resultat av förändringsarbete. Vidare hade vi gärna velat ta del av 

flickornas egna upplevelser av samhällsinsatser, och om dessa stämmer överens med vad våra 

intervjupersoner uppgett. Vi hoppas att vår studie kan leda till reflektion hos fler personer än 

oss själva, och ge en bra helhetsbild av vad samhället kan erbjuda i form av insatser för 

flickor som utsätts för HRV och förtryck.  
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9. Bilagor 
                                                                                                                                                 Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i en studie 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet som skriver kandidatuppsats om hedersrelaterat 

våld och förtryck. Vårt syfte med studien är att fördjupa vår kunskap i samhällets insatser för flickor 

som blir utsatta för det ovan nämnda. Vi kommer att fokusera på insatserna skyddat boende, 

socialtjänst och kvinnojourer. Då ni arbetar inom en av dessa organisationer/myndigheter kontaktar vi 

just er. För att besvara våra frågeställningar vill vi prata med personal som stöter på hedersrelaterade 

ärenden i sitt arbete. Vi vill ta del av era erfarenheter då vi genom tidigare forskning upptäckt att 

socialtjänsten i allmänhet har bristande kunskaper om detta ämne. Vi hoppas att vår studie ska kunna 

ge både oss och våra studerande kollegor bättre förståelse för hur vi ska hantera ärenden som rör 

ämnet i framtiden. 

 

Vår tanke är att göra intervjuer med 8 personer som arbetar med det som vi ovan benämnt som 

samhällsinsatser, och utifrån deras berättelser bland annat förstå hur ni arbetar, vilken hjälp flickorna 

kan få och vilka som söker sig till er. Om Du samtycker till deltagande i studien och kan tänka dig att 

ställa upp på en intervju, kommer den att ske antingen via telefon eller ett personligt möte. Vi kommer 

att använda oss av ett frågeformulär som är utformat efter vårt syfte.  Det finns dock utrymme för Dig 

att komma med egna synpunkter som du anser vara viktiga. Intervjun kommer ta cirka 45-60 min. Ditt 

namn och andra personuppgifter kommer inte att användas i studien och dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vid redovisning av resultaten kommer Du inte att kunna identifieras. 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt. 

 

Vi vore väldigt tacksamma för svar så snart som möjligt, då vår tanke är att slutföra intervjuerna under 

den närmsta månaden. Vi har nedan skrivit våra kontaktuppgifter och om intresse finns ber vi er att 

skicka iväg ett mejl (till en av oss), med telefonnummer, så ringer vi upp er. Då berättar vi också gärna 

mer om undersökningen. 

 

Växjö 2013-04-17                         Våra namn, telefonnummer och mejladress. 

 


