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Syftet var att belysa uppfattningar och erfarenheter hos 

socialsekreterare och personal i skyddat boende när det gäller 

samverkan kring flickor som utsatts för hedersrelaterat våld, samt 

hur de ser på fortsatt kontakt med släkt och familj. Studien är 

kvalitativ och den utgår ifrån en hermeneutisk utgångspunkt där 

meningskoncentrering har använts för att analysera resultatet. 

Utifrån frågeställningarna gjordes en intervjuguide för att besvara 

syftet. Dessa intervjuer var semistrukturerade och gjordes med 

respondenter från socialtjänsten och skyddat boende.  Resultatet 

visar på att socialtjänsten och skyddat boende tänker liknande när 

det gäller hedersrelaterat våld. Samverkan är en viktig del i arbetet 

med flickor utsatta för hedersproblematik.  De stora luckorna 

mellan dessa två instanser såsom att socialtjänst och skyddat 

boende inte skulle ha ett gott samarbete som bakgrunden påvisar 

har inte upptäckts i denna studie.  Slutsatserna för denna studie 

blev att förebyggande arbete är av stor vikt samtidigt som en större 

kunskap krävs inom området. Ytterligare en slutsats i denna studie 

är att samverkan mellan instanserna är på väg att utvecklas.  
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INTRODUKTION 
I Regeringens skrivelse (2007/08:39) står det att länsstyrelsen 2004 beräknade att 1500-

2000 flickor var utsatta för hedersrelaterat våld, 10-15 % av dessa var i behov av 

skyddat boende. Detta betyder att de inte får leva med samma frihet som svenska 

kvinnor gör. Om dessa kvinnor vägrar att lyda sin familj blir det någon form av 

konsekvens vilket betyder att kvinnan blir hotad, slagen eller bortgift mot sin egen vilja. 

Familjen/släkten anser att en kvinna som inte lyder har smutsat ner deras heder och att 

hon då måste straffas för att familjen ska kunna återfå sin heder. (Olovson, 2011). Enligt 

Kvinnoforum (2006) kan hedersrelaterat våld ta sig i form genom olika handlingar så 

som att begränsa flickans handlingsutrymme och tvång. Detta betyder att en ungdom 

som bryter mot hedersnormer som dess familj har utsätts för kränkningar, hot och 

fysiskt våld. I denna studie är det vad vi kommer att kalla hedersrelaterat våld.  

I rapporter från Länsstyrelsen i Stockholms län (2006; 2005; 2004) och även rapporten 

från Jönköpings län (2004) framgår det att socialtjänsten är okunnig gällande de lagar 

som finns om hur de ska skydda en individ som är utsatt för hedersvåld, detta trots att 

det finns en lag som heter Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

som skulle kunna ge lagligt stöd att skydda dessa flickor som blir utsatta för hedersvåld 

i hemmet.   

 

Vi har valt att jämföra och analysera hur hedersproblematiken hanteras av olika 

instanser så som socialtjänst och skyddat boende. Vi har studerat skillnaderna mellan 

hur socialtjänsten hanterar hedersproblematiken i jämförelse med skyddat boende då 

forskning påtalar att det finns skillnader i detta ämne. Detta ämne är intressant i ett 

behandlingspedagogiskt synsätt då det idag kommer fler och fler människor till Sverige 

med andra kulturer. Vilket gör att alla yrkesutövare som jobbar med människor på ett 

eller annat vis kommer att möta dessa människor. Personligen tycker vi att detta ämne 

är intressant då det känns som att det är ett tabubelagt och nedtystat ämne. Därför ville 

vi ge oss själva fördjupad kunskap just inom detta ämne. Vi är båda intresserade av att 

jobba med utsatta ungdomar och vårt ämnesval har bara gjort oss ännu mer intresserade 

av att jobba med detta. Vi tycker dessutom det är intressant att fördjupa oss i ett ämne 

där vi tidigare inte har fått någon förkunskap från skolan. Vi valde att lägga fokus på 

flickor då det finns flera kvinnojourer än mansjourer och därför blev det inte relevant 

för oss att studera pojkar utsatta för hedersrelaterat våld.   

 

Bakgrund 
Elakkary, Franke, Shokri, Hartwig, Tsokos, Püschel (2013) skriver att FN uppskattar att 

5000 kvinnor per år blir mördade på grund av heder runt om i världen. Dock tros det 

vara många fler som är drabbade men familj och släkt hjälper till att täcka upp för 

varandra och dölja mordet. Så mörkertalet av hur många som egentligen är utsatta är 

stort. Alizadeh, Hylander, Kocturk och Törnkvist (2009) påstår de att det idag inte finns 

några regler eller riktlinjer för hur man ska hantera hedersrelaterat våld, eftersom det är 

en så pass ny problematik i Sverige. Elakkary, m.fl. (2013) skriver även att uttrycken 

hedersvåld och hedersbrott har kritiserats av många forskare. Anledningen bakom denna 

kritik är att termen heder döljer det faktum att detta är ett brott, vilket tyder på att en 

kvinna dödas för att ha fläckat ner hennes samt hennes familjs "heder'', detta innebär att 
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hon på något sätt tar brottet och skulden på sig. En definitionen av hedersrelaterat våld 

som stärks av Heimer och Tung Hermelin (2010) är att våld eller mord som utövas mot 

en kvinna där en eller flera i familjen inte acceptera kvinnas sexuella beteende. Det som 

skiljer hedersrelaterat våld från annat våld emot kvinnor i hemmet är att utövaren kan 

vara någon annan ur familjens umgängeskrets. Det är inte ovanligt att våldt utövas 

gemensamt där flera familjemedlemmar deltar. I denna studie använder vi oss av 

begreppen så som kritik, brott och skuld.   

Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer det presenteras tidigare forskning som gjorts inom denna 

studies forskningsområde. Här kommer det tas upp forskning som talar om stödinsatser, 

ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld, socialsekreterares arbete med 

hedersrelaterat våld samt riskbedömningar. Då hedersrelaterat våld ses som en svår 

problematik att arbeta med så ser vi det relevant att i vår studie studera hur 

socialtjänsten och skyddat boende tänker kring att flickan som utsatts ska ha fortsatt 

kontakt med sin familj och släkt vid hedersrelaterat våld. 

Ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och deras stödbehov 

Arin (2001) skriver i sin forskning att när familjer från hederskulturer flyttar från sitt 

hemland till ett västerländskt land kan det uppstå en konflikt mellan den nya kulturen 

och kulturen från hemlandet. Detta gör att flickorna kommer i kläm mellan de två olika 

kulturerna, vilket i sin tur ger henne konsekvenser i vardagen.  Sedem (2012) skriver i 

sin avhandling att oftast startar dessa konflikter då flickan är i tonåren och genomgår 

fysiska, psykiska och sociala förändringar. Under denna period strävar flickorna efter 

självständighet, de delar inte längre föräldrarnas värderingar och ignorerar allt mer 

föräldrarnas kontroll.  Under tonårstiden oroar sig alla föräldrar någon gång för sina 

barn, det är inget som är ovanligt. Sedem (2012) påpekar dock i sin forskning att det 

som oroar föräldrarna är att dessa flickor skulle förlora sin oskuld samt att det skapas 

ryktesspridning. Detta gör i sin tur att flickorna kan känna sig förvirrade då de slits 

mellan föräldrarnas allt hårdare regler och hur normerna i det svenska samhället ser ut.  
Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund och Rexvid (2009) skriver att det finns en skillnad 

mellan flickor och pojkar om hur de bör upprätthålla familjens heder. En flicka behåller 

familjens heder genom att vara oskuld fram till hon gifter sig, detta är den viktigaste delen 

för att behålla familjens heder.  Flickorna utsätts för stark kontroll från föräldrarna eftersom 

ett opassande beteende skulle kunna dra skam över både familjen och släkten. För pojkar 

handlar det om att vara traditionellt ”manlig”, att bete sig maskulint för att behålla hedern i 

familjen. Det ingår även för pojkarna i familjen att kontrollera sin frus, systers eller dotters 

sexualitet. Sedem (2012) tar upp i sin forskning att flickor som lever i ett hem med 

hederskultur är rädda för att förlora sin familj, samtidigt som det finns en rädsla i att bli 

begränsad i sin egen frihet.  
 

Schlytter och Linell (2008) skriver i sin forskningsrapport att det finns skillnader i hur 

socialtjänsten agerar då en flicka utsätts för hedersrelaterat våld i jämförelse med hur de 

agerar då en flicka utsätts för annan form av bristande omsorg. Flickor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld måste skyddas från sina föräldrar och deras kontroll. Medan Schlytter 

och Linell (2008) skriver att de andra flickorna som får en bristande omsorg från sina 

föräldrar oftast behöver skydd. Dock när det gäller utnyttjande av andra runt omkring dem 

än just deras föräldrar, då deras föräldrar inte kan tillgodose dem skydd. Att flytta till ett 
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skyddat boende innebär en hel del uppoffring från flickans sida enligt Wikström och 

Ghazinour (2010)  som i sin forskning tar upp hur viktigt det är att flickan inte behåller 

kontakten med familjen eller övrig släkt för att kunna bevara sin identitet hemlig. 

Hennes liv kan sättas i fara om hon har fortsatt kontakt med sin familj och det är därför 

viktigt att den flickan klipper alla band med sin familj samt lever under strikta 

säkerhetsregler. Skyddat boendes syfte är att främja flickans självständighet och 

förbereda henne på ett självständigt liv.  

Socialsekreterares arbete med hedersrelaterat våld 

Schlytter och Linell (2008) menar att det finns bristfälliga och begränsade kunskaper 

om hedersrelaterat våld bland socialsekreterare som har haft en insyn i fall gällande 

denna hedersproblematik. Detta har i sin tur lett till att flickor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld har blivit mer synade av socialsekreterare än andra ungdomar då det 

gäller uppgifter de lämnat. Sjöblom (2006) säger att det är problematiskt för 

socialsekreterare att kunna förhålla sig till flickornas berättelser och att kunna tro på 

dem i ett samtal. En berättelse kan ändras stegvis och ibland ändras den helt och hållet. 

Enligt socialsekreterarna så finns det brister i systemet, eftersom de vet om att det finns 

ett mörkertal bland flickorna som aldrig söker hjälp innan de är arton år gamla. Sjöblom 

(2006) menar att detta gör att motivationen till att söka hjälp skulle styras av flickans 

ålder och inte dess behov till stöd.  

 

Schlytters och Linells (2008) forskning visar att när flickor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld söker hjälp, är socialsekreterare mindre villiga att bedöma hennes 

situation, i jämförelse med andra hjälpsökande flickor med mer traditionella behov. Det 

finns en tänkbar förklaring till detta som skulle kunna vara att socialsekreteraren har 

mer kunskap om familjer som delar samma värdegrund som samhället präglas av 

samtidigt som de saknar kunskap inom problemområdet hedersrelaterat våld. Fortsatt 

skrivs det i forskningen (a.a) att metoder och hjälpmedel idag är bristfälliga för att en 

socialsekreterare ska kunna förstå och göra en bedömning om hur en flicka lever när 

hon är utsatt för hedersrelaterat våld. Vikten av att skyddsbehovet bedöms så fort som 

möjligt gällande omyndiga ungdomar är mycket viktigt då det gäller hedersrelaterat 

våld och innan deras föräldrar kontaktas.  

 

Flera forskare Wikström och Ghazinour, (2010) och Schlytter och Linell, (2010) 

påpekar att hedersrelaterat våld leder till svårigheter för dem som arbetar inom socialt 

arbete. Svårigheterna som uppkommer då socialsekreterare, enligt lag ska ta kontakt 

med flickans föräldrar och i första hand arbeta i samråd med dessa för att klara ut den 

nuvarande situationen. Men en kontakt med föräldrarna i dessa lägen kan innebära fara 

för flickans säkerhet. Skulle socialsekreteraren istället välja att inte ta med föräldrarna i 

den utredning som sker kring flickan kan det ses som en kränkning av föräldrarnas 

rättigheter. Sedem (2012) menar att förebyggande åtgärder behöver utvecklas inom 

problemområdet hedersrelaterat våld. Om myndigheter skulle upprätta goda kontakter 

med de familjer som lever i riskzonen för att denna sorts problematik skulle uppstå 

skulle problematiken troligtvis kunna förebyggas. Det har även en betydelse för hur 

mycket förtroende flickan har för myndigheter då hon ska söka stöd . Det bör finnas 

specialkunskap hos den personal som ska bemöta dessa flickor så att de kan stötta dem 

och hjälpa dem att bearbeta och hantera det som händer i samband med konflikten med 

familjen.  
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Skyddat boende 
Hanberger, Wikström och Ghazinour (2007) menar att skyddat boende inte kan 

betraktas som en speciell enhet utan att de finns olika former av boendeplaceringar så 

som kollektivboende, familjehem, hem för vård och boende (HVB) och kvinnojourer. 

Ett familjehem eller ett HVB hem är skyddade boenden men de är styrda av lagen.  

Hanberger, m.fl. (2007) skriver att ett skyddat boende oftast är kombinerat med någon 

annan insats. Insatsen skulle kunna kombineras med någon form av individuellt skydd, 

som till exempel skyddade personuppgifter. Syftet med ett skyddat boende är att skydda 

en utsatt individ men även att stödja och stärka individen i olika aspekter. Skyddat 

boende används som insats för individer som är utsatta för olika typer av våld. Enligt 

socialstyrelsen (2006a) så har skyddat boende använts för kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer. Hanberger, m.fl. (2007) skriver att under de senare åren har även 

skyddat boende uppmärksammats som ett alternativ för de individer som utsätts för 

hedersrelaterat våld. Det är även meningen att det skyddade boendet ska kunna ge 

individen en ökad livskvalité och en bättre psykisk hälsa. Även barn som befinner sig i 

våldsutsatta miljöer kan behöva skydd i form av ett skyddat boende. Syftet med att 

placera en individ på ett skyddat boende kan vara varierande. Det kan vara att en individ 

endast behöver skydd under en kortsiktig period för att lösa en akut situation. Men det 

finns även de individer som kommer behöva långsiktiga skydd och behandlingsinsatser 

som sedan ska kunna fortsätta även om placeringen har upphört. Därför bör det tas i 

aktning vilken sorts problematik individen behöver skydd för då det sedan ska göras en 

bedömning av vilka insatser som behövs.  

 

Socialstyrelsen (2005) tar upp och visar i sin uppföljningsrapport att det fanns 105 

platser fördelat på 27 skyddade boenden som kan ta emot vuxna och ungdomar som 

ligger i riskzonen för att bli utsatta för hedersrelaterat våld. Av dessa 105 så finns där 14 

familjehem med plats för 32 ungdomar, 3 HVB hem med sammanlagt 17 platser och 

sedan 10 andra skyddade boenden med 56 platser. Det rapporteras även från 

Socialstyrelsen (2006b) om att andra former av skyddat boende fanns på kvinnojourer, i 

skyddslägenheter, kollektiva boenden, folkhögskola och stödboende. Det framgår också 

i rapporten att det i första hand är flickor/unga kvinnor som placeras i skyddat boende. 

Flickan flyttas vanligen med omedelbar verkan från sitt nätverk och sammanhang då 

socialnämnden har gjort bedömningen att det är för farligt att vistas där.  

 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) så måste socialtjänsten när de inleder en utredning som 

rör ett minderårigt barn även underrätta dennes vårdnadshavare. Utifrån juridiska 

rättigheter har sedan vårdnadshavaren rätt att ta del av de handlingar som rör 

utredningen men även de anmälningar som kan ligga till grund för att en utredning 

inleds. Vårdnadshavaren har rätt att få veta var flickan placeras, dock kan denna 

rättighet uteslutas om socialtjänsten skulle anse att det är nödvändigt att inte ange 

vistelseorten genom att hålla den hemlig. Detta med stöd av LVU (14 kap §1). För att 

ge flickan skydd kan även socialtjänsten i vissa fall sekretessbelägga en del uppgifter 

för vårdnadshavaren med stöd av sekretesslagen (14 kap. §5). 

 

Wikström och Ghazinour, (2010) skriver att socialtjänsten arbetar i motsatt riktning mot 

vad de skyddade boendet gör att de oftast anser att det bästa vore om den unga kvinnan 

kan återförenas med sina föräldrar.  Socialtjänsten arbetar med att hålla kontakt, 
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informera, stödja och kommunicera med familjemedlemmar då även socialtjänsten 

arbetar med flickans individuella behandlingsplan. Ibland kan socialtjänsten tvinga ett 

skyddat boende att anordna möten med familjer och även att samarbeta med familjen. 

Detta får ofta personalen på ett skyddat boende att känna att socialtjänsten och de själva 

arbetar åt två olika håll. Socialtjänsten vill se ett skyddat boende som en tillfällig 

lösning samtidigt som ett skyddat boende ofta har en mer långsiktig plan för 

placeringen. Socialtjänsten anser att genom att ge föräldrarna de rätta lösningarna så 

kommer flickan att kunna återvända hem igen. Eftersom socialarbetarna följer de lagar 

som finns så vill de gärna arbeta för att flickan ska kunna återförenas med sin familj. 

Samtidigt som ett skyddat boende kan anse att flickan bör få stanna hos dem längre så 

att de kan arbeta med hennes självförtroende och självkänsla.  

 

Socialtjänsten vid ett beslut om skyddat boende 
I många uppföljningar av hedersrelaterat våld där insatserna är i blickfånget så 

problematiseras socialtjänstens roll till skyddat boende. Det framkommer i rapporter 

från Länsstyrelsen i Stockholmslän, (2006; 2005; 2004); Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

2004; Eldén och Jutterdal, (2005) att socialtjänsten och den lagstiftning som finns har 

bristande rutiner för att verka för den enskilda individens stöd och skydd.  Sjöblom 

(2002); Schlytter (2004); de los Reves (2004); Björktomta, (2006) skriver i sina 

rapporter att lagstiftningen innehåller motstridigheter där det står att i ena fallet ska 

vårdnadshavaren ha insyn i de insatser som ges till barnen som till exempel en placering 

på ett skyddat boende som egentligen ges för att barnet ska ha ett fullständigt skydd. 

Östberg (2005) Länsstyrelsen i Jönköpingslän (2004) menar att yrkesutövare får 

svårigheter med att balansera mellan barnets skydd och de rättigheter vårdnadshavarna 

har. Detta kan göra att yrkesutövaren strikt följer de rekommendationer om att 

vårdnadshavaren har rätten på sin sida att få insyn i de insatser barnet har tilldelats.  Ett 

barns situation kan bli mycket värre om en kontakt med dennes vårdnadshavare tas i fel 

skede under utredningen, förhandsbedömningen eller om socialtjänsten vid en placering 

av ett barn vid skyddat boende inte använder sig av att sekretesskydda uppgifter om 

barnets vistelseort eller adress. De los Reyes (2003) skriver att socialtjänsten till största 

del väljer att inta ett familjeperspektiv istället för ett skyddsperspektiv när de gör 

tolkningen av lagstiftningen. De los Reyes (2005) skriver även att vad som kan tolkas 

som barnets bästa inte är uppenbart men att forskare menar att socialtjänsten är mer 

villig att sätta ett likhetstecken mellan familjens sammanhållning och det bästa för 

barnet. Detta framför att fånga upp barnets behov av skydd och prioritera det som den 

viktigaste delen. Socialtjänsten har en tradition att jobba familjeinriktat och därför är det 

svårt att i första hand se ungdomar som blir utsatta för hedersvåld i hemmet som ett 

brottsoffer.  

 

Björktomta, (2006); Länsstyrelsen i Stockholm län, (2004) skriver att det finns en 

osäkerhet och en okunskap hos socialtjänsten i behandlingen av de unga som behöver 

skydd. Länsstyrelsen i Stockholms län (2004; 2005) tar upp i sin rapport att det finns 

möjlighet att ge unga skydd men att yrkesutövarna på socialtjänsten och inom andra 

verksamheter inte vet hur de ska hantera lagstiftningen och dess rutiner. Osäkerheten är 

stor kring frågor gällande anmälningar om behov av skydd och det som händer efter en 

sådan anmälan är gjord. Det finns även en rädsla hos allmänheten av att göra situationen 

värre vilket bidrar till att många inte vänder sig till socialtjänsten för att göra en 

anmälan. Detta leder i sin tur till att skyddsbehovet inte kommer till socialtjänstens 
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vetskap i den omfattning som skulle behövas. Det påtalas även att socialtjänsten har 

svårt att få skyddsaspekten uppnådd på ett effektivt sätt eftersom det brister i att 

samordna placeringar. Björktomta (2006) menar dock att socialtjänsten inte alltid är i 

stånd att skydda adresser och vistelseort, detta då det i vissa fall kan hända att till 

exempel tolkar avslöjar var barnet befinner sig eller att vårdnadshavarna får veta 

informationen på något annat oavsiktligt sätt.  

 

Familjerådgivning som en metod 

Alizadeh, m.fl. (2009) påstår att det finns insatser som kan förbättra situationen mellan 

flickan som utsätts för hedersvåld och hennes föräldrar, en av dessa insatser är 

familjerådgivning. Detta görs enbart då den unga kvinnan är villig att gå igenom denna 

process. Om en rådgivning sker så träffar personal föräldrarna och då har flickan ett val 

om hon vill vara med eller inte. Under mötet samtalar personalen med föräldrarna på ett 

respektfullt och empatiskt sätt för att bygga ett förtroende. Personalens uppgift är att 

hitta en plats där den unga kvinnan och hennes föräldrar kan mötas för att komma fram 

till vad den unga kvinnan vill och vad familjen vill. Enligt Linnamottagningen (2013) 

kan idag familjerådgivning genomföras med flickan och hennes föräldrar i form utav 

medling, dock är det inte medling i traditionell bemärkelse, utan fokus ligger på ett 

förändringsarbete där flickans mänskliga rättigheter står i fokus. Detta görs med syfte 

att kunna göra en bedömning av om det finns en möjlighet att flickan ska kunna återfå 

kontakten med sin familj igen utan att hennes mänskliga rättigheter ska kränkta. Dock 

ser Linnamottagningen (2013) att när det gäller flickor som har lämnat sina familjer på 

grund av hedersrelaterat våld rekommenderas inte familjebehandling då detta kan utsätta 

flickan för risker i hennes säkerhet. Det som beskrivs som en av de största svårigheterna 

med familjebehandling är att familjen kan påverka arbetet och därmed ökar möjligheten att 

flickan ska komma hem igen och genom detta återfår familjen sin kontroll över flickan. Att 

föräldrarna skulle ändra sitt kontrollerande beteende mot flickan bedöms som liten. Även 

Shlytter (17-11-2013) uttalar sig i Sveriges Radio att hon håller sig kritisk till medling 

som metod. Hon säger att det inte finns någon evidens för att medling som metod ska 

lyckas. Många gånger är det här en billig och okomplicerad väg för att flickan ska flytta 

hem igen och då kan hon riskera att bli bortgift eller försvinna.  

Linnamottagningen (2013) när det gäller flickor som har lämnat sina familjer på grund av 

hedersrelaterat våld rekommenderas inte familjebehandling då detta kan utsätta flickan för 

risker i hennes säkerhet. Det som beskrivs som en av de största svårigheterna med 

familjebehandling är att familjen kan påverka arbetet och därmed ökar möjligheten att 

flickan ska komma hem igen och genom detta återfår familjen sin kontroll över flickan. Att 

föräldrarna skulle ändra sitt kontrollerande beteende mot flickan bedöms som liten.  

Teoretiska utgångspunkter 

Danermark (2000) skriver att det finns fem punkter som kan hindra och främja 

samverkan, dessa är: 

 Att det finns en tydlig och klar ledning i samverkan  

 Samverkan behöver ett klart uttalat mål 

 Att det finns tillräckligt med resuser 

 I samverkan ska skillnader mellan organisationerna tydliggöras  
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 Att skillnader tas bort och går inte detta måste ett sätt hittas att hantera dem 

Samverkan 

Enligt Danermark (2004) så är ett gemensamt objekt den viktigaste ugångspunkten för 

samverkan. Alla aktörer som ska vara med och samverka måste ha ett gemensamt syfte som 

bestämts i ett tidigt stadie. Danermark (2004) fortsätter med att det finns många olika syften 

till varför samverkan är bra. Dessa kan vara att arbetet ska bli billigare, effektivare, för att 

förhindra att en klient ”faller mellan stolarna”. En annan orsak kan vara att överföra 

ansvaret och även kostnaderna på någon annan aktör. Enochsson, Strömberg & Asplund 

(2007) menar att en av de viktigaste faktorerna är gemensamma mål för att olika 

myndigheter ska få en bra samverkan. De fortsätter att skriva att det är viktigt att 

myndigheterna skulle vara formade utifrån ett barnperspektiv istället för ur ett 

verksamhetsperspektiv. Enligt Enochsson m.fl (2007) så finns det andra aspekter som 

också är viktiga såsom styrning, struktur och samsyn. Från alla ledarnivåer så måste 

ledningen vara tydlig då det gäller målgruppen, arbetsfördelningen och yrkesrollerna. 

Tillit är en annan viktig detalj för att samverkan ska bli så bra som möjligt. Då alla som 

är inblandade i samverkan ska kunna känna detta jämtemot varandra för att det ska 

fungera bra, vilket innebär att de kan förväntas ha en liknande problemförståelse. Om 

alla som är engagerade har samma teoretiska utgångspunkt så skriver Enochsson m.fl 

(2007) att samverkan skulle bli lättare att genomföra. Samtidigt är det viktigt att de 

olika myndigheternas uppdrag och ansvar inte försvinner utan att gränserna om vem 

som ska göra vad behålls. Författaren (a.a.) menar även att fortsatt god kommunikation 

mellan de inblandade ger en bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter men även 

vilka resurser och begränsningar som de olika myndigheterna har. Det är inte ovanligt 

att det är flera myndigheter inblandade då det gäller arbete med att hjälpa en individ. 

Enochsson m.fl (2007) menar att detta beror på att samhället har professionaliserats då 

det idag finns både frivilliga organisationer och privata företag inom samma områden 

som de offentliga myndigheterna. Fortsatt menar Enochsson m.fl (2007)  att samverkan 

är bra för flickan, då samverkan motverkar oenigheter men även gynnar helhetssynen på 

hennes problematik. Enligt Hannah (2011) finns ännu en anledning till att samverkan är 

bra och det är för att det kan ge en ökad kvalité eftersom verksamheterna kan 

komplettera varandra när det gäller resurser och även kompetens. Yrkesverksamma 

inom det område där de möter flickor som utsätts för hedersrelaterat våld efterfrågar just 

en ökad kommunikation emellan olika myndigheter.  

Svårigheter med att samverka 

Danermark (2000) skriver att samverkan är något som kan uppfattas både som positivt 

men även negativt. Det positiva kring samverkan är när känslan av att få lära sig nya 

saker uppstår men även att få kunna dela med sig av egen erfarenhet och kunskap. Det 

som däremot upplevs som negativt är ett förändrat arbetssätt som kan skapa oro. Då 

samverkan är en lång process kan osäkerhet skapas eftersom vetskapen om hur resulatet 

kommer att bli efter samverkansprocessen är oklar. Finns det en osäkerhet om vad syftet 

för samverkan är och vilka arbetsuppgifter de olika aktörerna har så kan det uppstå 

svårigheter. Danermark (2000) skriver att utbildning, position och kön kan påverka 

vilken makt olika parter får i en samverkansprocess. Detta kan i sin tur skapa en 

oroande känsla då det förekommer samverkan med någon som förfogar över mer makt i 

processen. Där samverkan sker så har de olika aktörerna ofta olika teoretiska 

utgångspunkter och ställningstagande. Därför är det viktigt att vara kunnig om alla 
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aktörers teoretiska utgångspunkter för att på bästa sätt kunna förstå varandra. Sjöblom 

(2006) visar i sin forskning att en strukturerad samverkan mellan myndigheter inte 

upplevs som fungerande enligt socialsekreteraren, detta är resultaten av en bristande 

tilltro och personkemi. Sjöblom (2006) fortsätter med att skriva att socialsekreterare inte 

heller har tillräckligt med erfarenhet när det gäller hedersrelaterat våld. De anser att de 

behöver stöd och handledning av någon med stor erfarenhet som kan vägleda dem i 

ämnet. Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin (2003) är en studie från USA, som visar att 

professionella inte lyckas med sina anmälningar till socialtjänsten angående de unga 

som i en viss grad inte mår bra. Orsakerna till detta är att de finns en rådvillhet i hur 

man ska gå tillväga vid en anmälan samtidigt som ungdomen gärna väljer att hantera sin 

problematik själv. Ännu en av de stora anledningarna till att anmälningarna inte görs är 

tron om att ungdomen ska råka mer illa ut än vad denne redan gör. Lundgren och 

Persson (2003) påpekar att det finns en brist på tid som också är en svårighet för att 

kunna samverka, det skrivs även att socialtjänsten brister i sin återkoppling och därför 

blir samverkan sämre.  

Syfte och problemformulering 

Syftet var att belysa uppfattningar och erfarenheter hos socialsekreterare och personal i 

skyddat boende när det gäller samverkan kring flickor som utsatts för hedersrelaterat 

våld, samt hur de ser på fortsatt kontakt med släkt och familj. 

 

1. Hur ser yrkesutövare från socialtjänsten respektive skyddat boende på 

 hedersrelaterat våld? Vilken kunskap om problematiken besitter de? 

 

2. Vad är målsättningen i deras respektive arbete och hur arbetar man 

 konkret för att leva upp till dem? 

 

3. Vilka hinder och möjligheter ser yrkesutövarna med samverkan kring flickor 

 som utsatts för hedersrelaterat våld? 

4. Hur ser yrkesutövare från socialtjänst respektive skyddat boende på att flickan ska ha 

en fortsatt kontakt med släkt och familj?  

METOD 
I metoden presenteras studiens utgångspunkt samt planering och genomförande av 

denna studie och även forskningsetiska övervägnade.  

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk utgångspunkt  

Vår metodologiska utgångspunkt är hermeneutisk. Kvale och Brinkmann (2009) skriver 

att hermeneutiken handlar om förståelse och tolkning av texter och även att kunna 

förklara dem. Fortsättningsvis handlar hermeneutiken om att hitta betydelsen i vad 

människor säger och/ eller gör. Inom intervjuforskningen är hermeneutiken relevant då 

det handlar om muntliga diskurser som förvandlas till texter som ska tolkas. Det är en 

reflektion över humanvetenskapernas förståelseform. Vår studie blir hermeneutisk då vi 
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vill undersöka hur yrkesutövarna ser på problemet och vi ska använda oss av 

intervjuforskning. Det är även viktigt att veta att man tolkar andra människors känslor. 

Datainsamlingen kan ske genom strukturerade intervjuer av en enskild person.   

Kvalitativ forskning  

Studien har en kvalitativ ansats där tonvikten ligger på ord. Bryman (2011) skriver att 

en kvalitativ studie är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Bryman (2011) menar 

också att syftet är att forskare ska få fram en texts mening utifrån upphovsmannens 

perspektiv. Kvalitativ ansats valdes då detta passar bäst in i vår studie. Bryman (2011) 

menar att det som skiljer kvalitativ och kvantitativ studie från varandra är att den 

kvalitativa ansatsen lägger tonvikten på ord och i den kvantitativa ansatsen ligger 

tonvikten på siffror. Bryman (2011) vill också få fram att den kvalitativa 

forskningsstradegin är induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Kvalitativ forskning 

består av en kunskapsteoretisk ståndpunkt där tyngden ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten och där grundvalen utgår från att deltagare i en viss miljö tolkar 

denna verklighet. Bryman (2011) tar också upp den ontologiska ståndpunkten vilket 

innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte 

företeelser som finns "där ute" och som är åtskilda från dem som är inbegripna i 

konstruktionen av dem. Bryman (2011) säger att det inte är helt enkelt att slå fast vad 

kvalitativ forskning är och inte är, detta trots de många skrifter som publicerats genom 

åren. Utifrån den kvalitativa ansatsen kommer resultat skapas där tolkning och 

förståelse står i centrum. Den kvalitativa metoden har hjälpt till att få en kontakt med 

respondenterna och även i viss mån fått se arbetsmiljön de arbetar i, utifrån detta kan vi 

precis som Bryman (2011) beskriver se det från en annan människas perspektiv. Tanken 

med en kvalitativ studie var också att ta del av kroppsspråk samt tonfall vilket leder till 

en annan sorts kontakt än vid kvantitativ studie. Bryman (2011) skriver att tyngden skall 

läggas i förståelsen av den sociala verkligheten utifrån deltagarnas egen tolkning.  

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE  

I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga i fråga om litteraturgenomgång, urval, 

förberedelser, datainsamling och databearbetning, analys, tolkning samt tillförlitlighet. 

Vår förförståelse 

Förförståelsen för denna problematik har till en början inte varit så hög då vi inte fått 

någon information om ämnet under utbildningens gång. Däremot ökade förförståelsen 

genom en tidigare litteraturuppsats under år två på utbildningen. Detta gjorde att vi blev 

intresserade av ämnet och ville se om de förutfattade meningarna som framkom under 

den tidigare litteraturstudien stämmde med verkligheten. De förutfattade meningarna 

som uppstod var att socialtjänsten endast ville jobba utifrån ett familjeperspektiv för att 

hela familjen skulle kunna leva tillsammans. Samtidigt som skyddat boende jobbar 

utifrån flickans behov där de vill att hon ska bli självständig och klara att leva sitt liv på 

egen hand. 
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Litteraturgenomgång 

Under litteraturgenomgången användes främst artiklar och rapporter som är relaterade 

till vårt huvudämne i denna uppsats. För att hitta artiklar har vi främst använt oss av 

databasen One Search : honor, violence, young, women. 

Genom att avgränsa till peer-reviewed så kunde urvalet begränsas endast till tidigare 

publicerad forskning. För att få så många sökträffar som möjligt användes även 

funktionen att söka med ord som OR och AND (t.ex honor AND women) men även 

trunkering (t.ex. honor*). Målet var att använda enbart atiklar som var högst tio år 

gamla, dock upptäcktes det att även artiklar som var ett par år äldre hade bra 

information att ge och därför gjordes valet att även ta med dessa i uppsatsen. 

Länsstyrelsen är även en källa där information har hämtats. Socialtjänst lagen (SoL) har 

ockå använts som ett stöd i bakgrunden. Andra referenser och en del artiklar har även 

hittats genom att läsa uppsatser relevanta för ämnet på portalen DIVA.  

Urval 

Urvalet avgränsades utifrån vårt syfte för att hitta så relevanta respondenter som 

möjligt. Detta gjordes genom att i ett första skede skicka mail till så många 

socialtjänster och skyddade boenden som möjligt. De socialtjänster som togs kontakt 

med var ifrån södra Sverige och skyddat boende från olika delar av Sverige.  Där 

användes google som sökmotor för att hitta relevanta skyddande boende och 

kontaktinformation till både dem och olika socialtjänster. Vi har enligt Bryman (2011) 

gjort ett målinriktat urval bland våra respondenter för att de i sin tur ska kunna besvara 

våra frågeställningar så bra som möjligt. Svaren via mail från de olika instanserna blev 

inte så många, dock togs telefonkontakt med dem som svarat via mail för att kunna 

boka tid för interjuv. Vårt urval behandlar två olika socialtjänster där tre 

socialsekreterare totalt har medverkat, två från den ena socialtjänsten och en 

socialsekreterare från en annan socialtjänst. Intervjuer gjordes även med två olika 

instanser som går under det gemensamma namnet skyddat boende. Även där 

intervjuades tre personal där två var från samma verksamhet. Vi gjorde intervjuerna 

med socialsekreterarna på plats någonstans i närheten av där de jobbade. När det gäller 

personal på skyddat boende gjorde vi telefonintervjuer för att vara mån om att hålla det 

skyddade boendets vistelseort hemlig.  

Förberedelser 

Första kontakten togs via mail där syfte och problemformuleringar presenterades, detta 

då Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är en viktig del att informera 

respondenterna om syftet med studien. Efter att det bekräftats ett intresse från 

respondenterna att vara med i denna studie så togs telefonkontakt med dessa för att 

vidare bestämma en tid och plats för intervju. Det ställdes även en fråga vid 

telefonkontakten om inspelning av intervjun var okej. Samtidigt som detta gjordes 

jobbades det med en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som skulle användas under 

intervjun. Då det bestämdes med respondenterna att genomföra en intervju med dem så 

skickades det ut ett missivbrev (se bilaga 1) för att ännu en gång förtydliga syftet med 

studien. I väntan på att genomföra intervjuerna med respondenterna så genomförde vi 

pilotintervjuer för att kolla om intervjuguiden fungerade. Andra förberedelser som 

gjordes innan genomförandet av intervjun var att kolla om teknisk utrustning fungerade, 

för att vara på den säkra sidan togs även papper och penna med till intervjutillfällena då 
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det inte skulle bli några problem om den tekniska utrustningen slutade fungera. Eller om 

fallet skulle bli så att respondenten ändrade sig gällande att bli inspelad.  

Interjuvguide  

Bryman (2011) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun utgår ifrån att försöka 

förstå världen ur de intervjuades synvinkel och även se innebörden av människors 

erfarenheter.  En intervjuguide se (bilaga 1) gjordes utifrån studiens frågeställningar, 

frågorna gjordes så öppna som möjligt för att en semistrukturerad intervju skulle kunna 

genomföras. Precis som Kvale (1997) skriver att i intervjussamtal lyssnar forskaren till 

vad människor själva berättar om sin livsvärld, respondenterna uttrycker sina åsikter 

och synpunkter med egna ord. Forskaren får ta del av respondentens uppfattningar om 

den egna arbetssituationen. Kvale (1997) skriver att det är viktigt under en intervju att 

ställa korta och enkla frågor, för att underlätta detta gäller det att vara påläst om 

ämnet.Eftersom bakgrunden i princip var klar när interjuverna skulle genomföras så var 

kunskapen om ämnet stor nog att kunna föra en bra dialog med respondenterna.  Detta 

gjorde att det både för oss och respondentens blev en tryggare och lättare intervju 

genom att vi var pålästa om ämnet. Intervjun bygger på samspel mellan människor, vi 

utbyter synpunkter och samtalar om ett ämne. Precis som Bryman (2011) beskriver 

gjordes en intervjuguide med frågor i förväg, dessa har respondenterna möjlighet att tala 

fritt kring. Det hände också att som Bryman (2011) nämner att det kan ställas frågor 

som inte finns med i intervjuguiden bara dessa är anknytna till det respondenten svarat 

innan. Frågorna ställdes i den ordning som de var skrivna men detta är enligt Bryman 

(2011) ingenting som måste följas. Han tar även upp att när det är dags att sammanställa 

ett resultat är det viktigt att forskarna är objektiva.   

Datainsamling och databearbetning 

Information samlades in genom semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) 

är öppet formulerade för att även kunna ställa följdfrågor till respondenterna.  Det gick 

bra att spela in alla intervjuer, anteckningar togs även under intervju tillfällena för att 

komplettera inspelningen. En bearbetning av materialet gjordes och samtidigt 

analyserades svaren då transkribreringen gjordes. Efter att intervjuerna hade genomförts 

så transkriberades materialet vilket betyder att intervjun skrivs ned ord för ord. Enligt 

Bryman (2011) så görs detta för att möjligheten att gå igenom intervjun flera gånger ska 

finnas dessutom blir risken för att dra omedvetna slutsatser under och efter intervjun 

mindre. Om inte intervjuverna hade fått spelas in så hade en transkribering inte kunnat 

göras och bearbetningen av materialet hade blivit svårare. 

Analys och tolkning 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningskoncentrering som en analysmetod. De 

förklarar att denna metod innefattar fem olika steg dessa är:  

1. En helhetskänsla fås genom att läsa igenom hela intervjun. 

2. Hitta de uttryckta sambanden från respondenterna. 

3. Hittar de teaman som framträder starkast. 

4. Ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. 
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5. Knyta intervjuns centrala teman samman i en deskriptiv utsaga. 

En noggrann genomläsnming gjordes av alla transkribrerade intervjuer, detta för att 

hitta några slags samband utfrån vad respondenterna har sagt. För att lättare kunna 

urskilja dessa teman delade vi upp frågorna var för sig genom att klippa isär 

transkriberingen. Därefter delade vi in frågorna i två grupper, en för socialtjänsten och 

en för skyddat boende. Sedan såg vi över vad som kunde kopplas till studiens syfte och 

färgmarkerade detta, slutligen gjorde vi en sammanställning av materialet som var 

relevant.  Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att beroende på skiftande känslighet hos 

de som intervjuar så kan detta få respondenterna att ge olika svar. Om vi ser till 

hermeneutiken påvisar Bryman (2011) att man i tolkningen av en text ska försöka få 

fram meningen med texten utifrån respondentens perspektiv, vilket vi strävade efter i 

denna studie. Geonom att skriva om respondenternas uttalanden till skrivspråk istället 

för talspråk så har deras syn på problematiken framkommit i resultatet.  

Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) tar upp att äkthet handlar om att studien ska få en rättvis bild av de 

åsikter som framkommer av respondenterna. Äkthet ger även respondenterna en ny bild 

av hur deras sociala miljö ser ut, det kan även ge respondenterna en bild av hur andra 

ser på problematiken. Genom äkthet kan de som medverkat i studien få en bild av hur 

situationen skulle kunna förändras. En respondent har rätt att få se transkriberingen 

innan deras ord publiceras i en uppsats. Även om det inte är rekommenderat av vår 

institution Institutet för Kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och 

missbruksvård (IKM) att en respondent får ta del av transkribreringen innan godkänd 

uppsats, så fanns det en respondent i denna studie som ville ta del av sitt material i 

transkribreringen innan publiceringen. Vilket gjorde att hon delgavs sin del av 

materialet innan det användes i studien. Då uppsatsen är godkänd av examinatorn får 

respondenterna om de vill ta del av den färdiga uppsatsen. Detta kan leda till att de ser 

annorlunda på sin arbetssituation.   Det är en fråga där det finns goda skäl att granska 

och diskutera. Bryman (2011) skriver att tillförlitlighet delas in i fyra delar. Dessa delar 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Denna studie är trovärdig för att innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta 

del av de etiska riktlinjerna och även syftet och målet med studien. Respondenterna 

kommer även få ta del av den färdiga studien. Överförbarhet är viktigt för att alla ska 

kunna förstå sammanhanget i studien, inte bara den lilla grupp som har jobbat intensivt 

med studien. Studien blir intressant för utomstående då forskningen som använts är 

aktuell i dagsläget och ger en grundläggande bild av problematiken.Vilket i sin tur leder 

läsaren till en djupare förståelse om problematiken och då bedöma hur överförbar 

resulatet är i deras verksamhet. Pålitlighet är en viktig del för att kunna lita på resultatet. 

Genom att inte använda egna värderingar och åsikter stärks pålitligheten i studien. 

Bryman (2011) menar dock att det inte går att vara helt objektiv ändå är det något som 

ska strävas efter att vara. Dessa punkter har vi försökt ha med oss i tanken under 

studiens gång. I denna studie var det viktigt för oss att få fram respondenternas bild av 

problematiken. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vi anser att ett av de största problemområdena blir att hålla våra respondenter helt 

konfidentiella. Detta utifrån att Moqvist-Lindberg (5-12-2013)  sa under sin föreläsning 

att det kan finnas chefer som bestämmer vilka respondenterna är som ska ställa upp på 

en intervju. Detta gör i sin tur sedan att chefen vid läsning av uppsatsen mycket lätt 

skulle kunna veta vilken anställd som har sagt vad. Detta problem skulle i sin tur kunna 

leda till att den anställde inte ger oss den korrekta informationen vi skulle vilja höra, 

utan istället ger oss informationen som denne tror chefen skulle velat att den sade.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att konfidentialitet innebär att man inte avslöjar 

personlig data som kan identifieras med intervjupersonerna. Personerna måste sedan ge 

sitt godkännande om det i studien skulle bli aktuellt att publicera. När det gäller att 

skydda intervjupersonernas privatliv ska namn och identifierande drag ändras när 

intervjuerna redovisas i en studie.   

Det är viktigt att vara varsam med att ställa kritiska frågor till respondenten för att det 

inte ska uppstå en negativ inställning som i sin tur leder till att respondenten inte vill 

samarbeta under resterande intervjutid. Kritiska frågor skulle kunna vara sådana som 

kan uppfattas direkt som kritiska mot verksamheten eller rent av uppfattas som alltför 

personliga frågor för respondenten att svara på. Det är även viktigt att meddela sin 

respondent om att intervjun kommer att spelas in. Enligt Bryman (2011) så är det 

vanligaste att respondenten går med på att bli inspelad. Skulle denne dock inte göra 

detta är intervjun fullt möjlig att genomföra ändå. I denna studie skickades det ut ett 

messiv brev för att informera respondenterna om punkterna nedan, för att de skulle få så 

god information som möjligt.   

Informationskravet - Detta innebär att den som deltar i studien ska ha förstått studiens 

syfte, de ska även veta att deras deltagande är frivilligt och de kan bestämma sig när det 

vill för att inte vilja vara med längre. Respondenterna ska veta var de kan komma i 

kontakt med författarna till studien och även vad de går för utbildning. För att uppfylla 

detta krav så fick respondenterna i ett första mail ta del av syftet för studien. De fick 

även en kort presentation av oss som författare där de fick veta vilken utbildning vi går 

och hur de kan komma i kontakt med oss.  

Samtyckeskravet - Respondenternas deltagande bygger på deras samtycke, skulle han 

eller hon inte vara nöjda med något som finns med i studien görs en överenskommelse 

om hur detta ska lösas på bästa sätt för respondenten. Innan intervjun påbörjades fick 

respondenterna klara direktiv att deras medverkan är frivillig och de kan avsluta 

intervjun när som helst. 

Konfidentialitetskravet - Detta handlar om att respondenten ska vara anonym i studien. 

Det ska bara vara författarna som vet att det är just han eller hon som medverkat i 

studien. För att hålla respondenterna anonyma i denna studie skrivs inte namn ut i 

reslultatdelen och heller inte var någonstans personerna jobbar.  

Nyttjandekravet- Respondenten måste veta vad studien kommer att användas till och har 

även rätt till att läsa den sedan när den är klar innan den publiceras. Respondenterna har 
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fått information om att informationen som framkommer under intervjun endast ska 

användas till studiens syfte. När uppsatsen är inlämnad och betygsatt kommer allt 

material att förstöras.  

Inspelning- Då intervjuerna spelades in med mobiltelefoner så gjordes därefter en 

överföring av ljudfilerna till en dator, för att sedan kunna radera filen från mobilen. 

Detta för att respondenternas information ska hållas så säker som möjligt.  

RESULTAT 
I följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat som framkommit under studien. 

Resultatet redovisas i olika rubriker för att besvara studiens syfte.  

Respondenternas erfarenhet  

Längst efarenhet har verksamhetschefen från skyddat boende som har varit verksam i 

fjorton år inom arbetet med hedersproblematiken. Från socialtjänsten är det en 

socialsekreterare som har jobbat längst med åtta års erfarenhet, sedan två andra 

socialsekreterare som har varit verksamma i två till två och ett halvt år. Respondenterna 

inom skyddat boende har i sin tur varit verksamma i tre samt ett och ett halvt år inom 

arbetsområdet hedersproblematik. Respondenterna har olika utbildningar så som 

socialpedagog, socionom, undersköterska med vidare utbildning samt en respondent 

med en kandidatexamen inom ungdoms och missbruksvård.  

Respondenternas syn på problematiken  

”Hedersrelaterat våld det är ju allt från en skala där man inte lever i en 

jämställdhet kan man väl säga, att man inte har möjlighet till vilken 

utbildning man vill, att man måste passa småsyskonen, man får inte ha 

fritidssysselsättning, inte vara med på gympan. Sen finns ju det på en 

skala enda upp till ett mord så jag menar allting är ju hederstänk, för 

hederstänkandet är ju kvinnans oskuld kontra mannens heder för det är 

ju den manliga hedern vi pratar om det är ju den som blir stött. Kvinnans 

skam och mannens heder kan man väl säga kort i hedersrelaterat våld.” 

(socialsekreterare 1) 

Alla respondenter säger att individens önskningar och mål inte är prioritet ett av 

familjen utan hedern gå före. Respondenterna säger att till en början kan heder vara 

positivt då det skapar gemenskap och samhörighet men hedern blir sedan viktigare än 

individen. Hedersproblematiken kan drabba många men en fördom är att det bara 

drabbar unga flickor med invandrar bakgrund. Dock stämmer inte denna fördom då det 

är både kvinnor och män i olika åldrar från olika kulturer som kan drabbas av 

hedersproblematik. Respondenterna talar även om att det är viktigt att tänka på att vid 

hedersrelaterat våld är det inget som taget från ett spesifik relgion eller kultur utan det 

kommer till största del att handla om vad för tankesätt familjen och släkten har.  

”Hedersvåld då är de viktigt att tänka på att det inte är religions eller kulturstrikt, 

det handlar inte om du har islam som religion eller om du är kristen eller tillhör 
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någon annan religion. Utan de kan lika väl handla om olika familjer och olika 

tankesätt.” (socialsekreterare 2A) 

 Alla respondenter är överens om att hededersproblematiken är ett svårt område där de 

som blir utsatta förlorar sin fria vilja. Flickan får inte välja vilken utbildning hon vill gå, 

inte vara med på gympan, att det finns någon i släkten som fått uppdraget att kontrollera 

vad hon gör, hon får inte gifta sig med vem hon vill och inte heller umgås med vilka 

hon vill.  

” Hedersrelaterat våld som jag definerar det är våld och förtryck som finns 

i en kontext där kollektivet är större än individen och kollektivets samlade 

heder går före individens egna önskningar och mål. Och att personer 

utsätts för olika förhållandeförtryck och våldshandlingar för att behålla 

den kollektiva familjens anseende, hederskänslan. Det är inte att likställa 

med våld i nära relationer, som kvinna till kvinna eller man till man eller 

kvinna till man.” (skyddat boende 2A)  

”Det handlar också mycket om kvinnans sexualitet och kön och att man 

vill säkerhetsställa det att den hålls inom släkten och att man har kontroll 

på vem som får barn med vem och hur dem förhållandena ser ut.” 

(skyddat boende 2B) 

Samtidigt menar respondeterna även att den fria viljan även kan handla om att en flicka 

bli tvingad eller övertalad av sin familj att återvän hem till en man som slår henne. Då 

flickan redan är gift med mannen gör familjerna en övernskommelse sinsemellan där de 

lovar flickan att misshandlen inte ska fortsätta bara hon återvänder hem till sin make.  

”Men jag kan tycka att det där med hedersrelaterat är även då många 

kvinnor kommer till oss som lever i en relation där de redan är gifta och 

har barn men ändå är utsatta på något vis.  För ibland när de bor hos oss i 

skyddat boende där kvinnan lämnat mannen för att han misshandlat 

henne. Så kan de säga att våra familjer, då menar de  kvinnans familj och 

mannes familj har diskuterat och han ska inte slå dig mer och nu vill vi att 

du flyttar hem igen.  Och så gör kvinnan det för att familjen bestämmer 

det. Dey tycker jag också är en form av hedersrelaterat våld för där går 

man ju in och bestämmer över henne.” (skyddat boende 1) 

 

Hur stor hedersproblematiken är har respondenterna svårt att svara på, de är alla eniga 

om att det är en stor problematik men kan inte svara på hur många som utsätts för det.  

Det är först när en flicka gör revolt mot sin familj och vill bryta sig loss som hennes 

situation uppdagas för skolan, socialtjänsten, skyddat boende eller annan myndighet.  

”Det är ju ett jätte mörkertal. Sen är det ju inte själva hedersmordet, jag 

vet inte men man säger vad tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin 

partner men det har ju inte med heder att göra sen vet jag inte hur 

mycket  hedersmord det är. Man vet ju många tjejer i de här kulturerna 

har en förmåga att ta sitt liv, ramla ut från balkongen, att det händer 
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konstiga saker man kan inte säga hur många hedersmord vi har.” 

(socialsekreterare 1) 

Problematiken anses stor då den som blir utsatt utsätts för brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Respondenterna tror att hedersrelaterade problem är stort även i Sverige 

men att de är svårt vet exakt hur stor problematiken är då det endast är en mindre del 

som söker hjälp.  

”Det är en stor problematik om det är någon person som blir utsatt för att 

inte få sina individuella behov tillfredsställda eller inte kan gifta sig med 

vem den vill eller utbilda sig till det som den tycker att den passar för. Det 

är helt enkelt ett brott mot mänskliga rättigheter. Den hedersrelaterade 

problematiken är inte samma sak som att, eller jag tror att den 

hedersrelaterade kontexten är ju relativt vanlig ändå i Sverige och de som 

utsätts och söker hjälp och får hjälp det kanske är en mindre del.” 

(Skyddat boende 2A) 

Hedersproblematiken blir även en stor problematik då kunskapen fortfarande är låg 

inom detta område. Respondenterna säger att det blir lättare att arbeta med 

problematiken ju mer kunskap respondenterna besitter. Låg kunskap gör i dagsläget det 

svårt att jobba förebyggande med problematiken, enligt socialsekreterare 2A så har det 

gjorts förebyggande insatser som både har varit svåra och inte gett några reultat.  

Utbildning inom hedersproblematik  

De utbildningar som finns är föreläsningsdagar utformade av länsstyrelsen, det finns 

även privata aktörer som håller i utbildningar. Sedan finns det enligt skyddat boende 2 

och 3 en kurs via Göteborgs universitet inriktat på hedersproblematiken. Alla 

respondenter har gått någon form av fortbildning genom sin arbetsplats riktat mot 

hedersproblematik. Skyddat boende 1 menar att hur många utbildningar som genomförs 

går lite i vågor beroende på hur omdiskuterad hedersproblematiken är just då. Skyddat 

boende 1 menar att ett tag gjorde de inte annat än att gå på olika utbildningar, dock har 

detta nu lugnat sig och utbildningarna är inte lika många. Socialtjänst 2 och skyddat 

boende 2 anordnar även egna utbildningar. Socialtjänst 2 genom att använda sig av 

föreläsare med specialkunskap medan skyddat boende utgår från sina egna efarenheter. I 

dessa utbildningar tas det upp vad grunderna är i hederstänk, hur en skyddsbedömning 

görs samt om familjearbete. Socialtjänst 2 skulle vilja jobba mer förebyggande med 

problematiken, därför önskas det en större kunskap inom området genom utbildning.  

Processen vid ett nystartat ärende  

I detta avsnitt beskriver vi hur processen går till vid ett nystartat ärende för 

socialtjänsten samt skyddat boende.  

Socialtjänstens process  

Alla respondenter från socialtjänsten är eniga om att skolan spelar en viktig roll i hur de 

ska komma i kontakt med flickorna. Socialtjänst 2 menar även att de är beroende av att 

samhället skickar in anmälningar om barn och unga som far illa, men de behöver även 

ett gott samarbete med landstinget och barnhälsovård. Socialtjänst 1 säger även att 
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något som förekommer är att det kommer in anmälningar från polisen, då flickan i ett 

första skede har gått dit för att berätta om sin situation. Detta är viktigt eftersom att 

flickorna som utsätts för hedersproblematiken troligtvis inte söker hjälp själva. 

Flickorna vågar inte söka hjälp hos socialtjänsten då det finns fördomar om att de 

kommer bli omhändertagna så fort de kontaktar socialtjänsten.  

Samtliga respondenter från socialtjänsten är eniga om att de är svårt att veta hur många 

ärenden kring hedersrelaterat våld de hanterar per år. Socialtjänst 1 säger att de har 

många ärenden som rör hedersrelaterat våld men där de behöver tänka på skydd i 

förebyggande syfte, dock skyddsplacerar de högst en flicka per år genom LVU. 

 

”Det är en lång och stor process. Det är en väldigt lång process som 2B 

säger vad är acceptabelt, uppföljning, alla frågor som ställs i en utredning, 

hur ser familjesystemet ut i Sverige, finns de tidigare personer som blivit 

bortförda mot sin vilja, är det någon som blivit utsatt för våld för att de 

gått emot familjens normer tidigare eller är det någon som har gått emot 

familjens normer men ändå accepterats? De är ju hundratals frågor man 

måste ställa under arbetets gång men då handlare det ju om när man 

kommit i ett utredningsskede.” (Socialsekreterare 2A) 

På socialtjänst 2 menar de att det kan vara svårt att veta om det förekommer 

hedersrelaterat våld i ett nystartat ärende. Till en början görs en bedömning om hur högt 

skyddsbehovet är och detta görs genom att prata med flickan. Enligt socialtjänst 1 

menar de att ju äldre flickan är desto lättare är det att prata med henne om 

konsekvenserna i fall hon väljer att bryta med släkt och familj och vad det innebär, att 

förklara att hela hennes identitet försvinner. Så till en början ställs det mycket frågor 

kring begränsningar, frihet men det kan även göras en släktpyramid för att få veta hur 

relationerna ser ut i familjen. Socialtjänsten kan även hjälpa till med byte av identitet. 

Socialtjänst 1 säger att om det däremot kommer en yngre flicka så är det ännu viktigare 

att förklara konsekvenserna som kan uppstå vid ett uppbrott från familjen. Framkommer 

det att flickan inte kan bo kvar i hemmet för att hon utsätts för hedersrelaterat våld görs 

ett omedelebart omhändertagande enligt LVU. Flickan placeras sedan på ett skyddat 

boende någonstans i Sverige där de finns en ledig plats. Det är även viktigt att tänka på 

var någonstans i Sverige flickan placeras, då släktingar kan bo i olika städer runt om i 

landet. När placeringen sedan är gjord får de en kontaktperson på det skyddade boendet. 

Socailtjänst 1 menar att de inte ger några fler insatser till en flicka som utsätt för 

hedersrelaterat våld mer än skyddat boende, för att flickan ska nå sina mål är det sedan 

skyddat boende som arbetar tillsammans med dem. 

”Det är ju naturligtvis så att ingen ska bli utsatt för våld, hot eller mord i 

hederns namn. Utan man ska få leva ett liv som man önskar själv.” 

(socialsekreterare 1) 

Säkerheten är mål nummer ett i arbetet från socialtjänsten när de gäller flickor som 

utsätts för hedersrelaterat våld. Det är även viktigt att flickan får den hjälp hon behöver 

för att nå sina personliga mål i livet. Där med menar respondenterna att det är viktigt att 

flickan får de stöd hon behöver ifrån en utomstående. Detta stöd kan komma ifrån en 
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socialsekreterare eller en kontaktperson då flickan ofta blir helt avskuren ifrån sitt 

socialanätverk när hon väljer att lämna sin familj.  

”Det är ju jätteviktigt att ha kontakt att finnas tillgänglig, att de har en 

socialsekreterare som de har kontakt med och som finns där som stöd. 

Eller att de får en möjlighet att få en kontaktperson och att den 

kontaktpersonen är tillgänglig. De kan ju vara helt avskurna så de 

behöver ha kontakt. Kontakt är en väldigt viktig del i stödet skyddet och 

säkerheten är en viktig del så de måste hänga samman.” 

(Socialsekreterare 2A) 

De hinder samtliga respondenter från socialtjänsten ser är att ärenden gällande 

hedersrelaterat våld ofta är mycket komplexa och större än vad som anades från början.  

Socialtjänst 2 tycker att lagstiftningen är ett hinder, då hedersrelaterat våld och förtryck 

inte finns med i lagen. Eftersom det finns luckor i lagen så försvårar det arbetet med 

dessa flickor för socialtjänsten men även för andra myndigheter. Som exempel kan det 

bli svårt för polisen att efterlysa en flicka som försvunnit eller rymt från ett skyddat 

boende då hon tidigare har bytt identitet. Socialtjänst 2 menar att föräldrarbalken är 

viktig i Sverige och detta kan leda till problem då det uppstår en krock i vad flickan har 

för behov av stöd kontra vad föräldrabalken säger.  

Processen inom skyddat boende  

Ofta kommer skyddat boende i kontakt med flickorna genom kuratorer på skolorna och 

i vissa fall kan det också vara via en socialsekreterare. Enligt skyddat boende 1 så går 

ett nystartat ärende till så att skolkuratorn ringer till det skyddade boendet för att berätta 

om sin oro för flickan. Efter det så bokas ett möte in där flickan och skyddat boende 

träffas, ett samtal förs kring vad det betyder när flickan startar en sådan process. Det tas 

även upp vad det skulle innebära för konsekveser att lämna eller fly från sin familj. Det 

är även viktigt för flickan att få veta vad hon kan få för hjälp och vad som kan hända om 

hon flyttar till en annan stad. Flickan riskerar att bli väldigt ensam vid en flytt och det är 

information som också är viktig att meddela henne. Är ärendet inte akut så är det viktigt 

att prata igenom situationen i lugn och ro och inte ta några förhastade slutsatser. Skulle 

ärendet vara akut så skyddsplaceras flickan direkt hos skyddat boende eller på annan ort 

om det är så att hon inte kan vara kvar i sin hemstad.  

”En utredning görs, en kartläggning av skyddsbehovet. Och det tar lite 

olika tid beroende på hur mycket information och hur mycket personen 

pratar och så men. När vi gör skyddsbedöminingen kollar vi på hur hotet 

ser ut och vart kan den här personen befinna sig och hur ska det 

skyddande boendet ordnas. Beroende på ålder och om de är små får man 

ju titta på vad det är för behov dem har, vad kan de få från samhället och 

vad är det för hjälp de behöver. Sen blir det mycket polisutredningar och 

LVU förhandlingar och läkarundersökningar.” (Skyddat boende 2B) 

Skyddat boende 2 säger att de har cirka 50-80 ärenden per år angående hedersrelaterat 

våld de tar emot förfrågningar varje dag och placerar i genomsnitt 3-4 flickor varje 

vecka. Skyddat boende 1 menar att hur ofta de får in ett nytt ärende går i vågor, de har 

inga exakta siffor på hur många ärenden de behandlar per år.  
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Något som skyddat boende 2 upplever som ett problem är att flickan kan vara så svårt 

traumatiserad så hon skiftar emellan olika sinnestämmningar, hon kan inte skilja på det 

som händer nu och det som har hänt. Skyddat boende 2 ser en problematik då de kan få 

uppdrag från socialtjänsten där socialtjänsten bestämmer när flickan är färdigbehandlad. 

Detta betyder att skyddat boende inte får ha kontakt med flickan utifrån ett 

professionellt förhållningsätt efter att ärendet är avslutat. Skyddat boende 2 känner att 

kontakten med flickan blir svår då de måste ljuga om sin bakgrund för att skydda sig 

själva.  

”Men det vi vill framföra till våra klienter är att det finns hopp, det måste 

finnas hopp om att de kan få en kontakt med sin familj igen eller 

åtminstone en moster, bror eller liknade. Detta för att man inte ska bli helt 

avstängd …” (skyddat boende 1) 

Skyddat boende 1 tycker däremot att det finns ett hinder i att blanda in släkt, eftersom 

det kan äventyra flickans säkerhet. Ett exempel där det absolut inte är lämpligt att 

kontakta föräldrarna är då skolkuratorn har fått veta av flickan att en resa till hemlandet 

är bokad och där hon riskerar att bli bortgift. Samtidigt ser skyddat boende även hinder 

för flickan då hon ombedes att lämna sin familj, uppväxt och kultur.  

”det finns skolkuratorer som ringer till oss och säger jag vågade inte ringa 

socialförvaltningen för att jag vet att de ringer föräldrarna. ” (skyddat 

boende 1) 

Dock upplevs det även som ett hinder av skyddat boende 2 att jobba på uppdrag av 

socialtjänsten då personalen inte får har fortsatt kontakt med flickorna efter ett avslutat 

ärende. Personalen får därefter nästan aldrig veta hur det gick för flickan de varit i 

kontakt med. En annan del som även skyddat boende 2 upplever som en svårighet vid 

arbetet just med skydd handlar om personalens egen säkerhet. Eftersom de jobbar med 

skyddande verksamhet så är det viktigt att även kunna hålla sin livssituation så skyddad 

som möjligt ifrån flickorna. Så bitvis får personalen ljuga om sin bakgrund och 

lissituation i syfter att skydda sin egen identitet.  

”Eftersom vi bara jobbar på uppdrag av socialtjänsten så innebär det i 

klartex att vi jobbar med dem och tycker dem att ärendet är avslutat så 

har vi heller ingen kontakt med dem. Det kan vi inte ha utifrån ett 

proffessionellt förhållningssätt, när det är avslutat är det avslutat. Vi vet 

oftast inte riktigt hur det går. En annan svårighet om man pratar om det 

så är det att eftersom vi jobbar med skydd så måste man skydda sig själv 

och behöver förändra vissa delar av sin livshistoria så man får ljuga om 

sin bakgrund och detta är väldigt svårt.” (Skyddat boende 2A) 

Skyddat boende har som målsättning att flickorna ska kunna få leva ett fritt och eget liv. 

De ska kunna studera, bo själva och även bestämma vem de ska gifta sig med. Vill 

flickan kunna ha kontakt med sin familj säger skyddat boende 2 att de kan erbjuda 

familjearbete så att de kan behålla någon kontakt med sin släkt. För att flickan ska 

kunna nå sina egna mål säger skyddat boende 1 att det är viktigt att dem finns där och 

stöttar flickan i sina val, de ska inte berätta för henne vad hon ska göra då det är viktigt 

att personalen inte blir en ny maktkloss för henne.  
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”så där får vi finnas med ibland som dåliga morsor då… för att förhindra 

en tonårsrevolt” (skyddat boende 1) 

Flickan och hennes kontaktperson jobbar väldigt individuellt beroende på vad flickan 

har för behov. De gör tillsammans upp en handlingsplan där de bestämmer om hon ska 

leva skyddad på sin hemort eller på annan ort, de bestämmer även hur hon ska kunna få 

ett nytt kontaktnät och hur hon skulle vilja gå vidare med sysslesättning eller utbildning. 

När en skyddsutredning görs med flickan tillsammans med skyddat boende kan 

information komma fram om hur flickan har levt men även om det finns några psykiska 

problem. Finns det psykiska problem får det skyddade boendet i uppdrag att arbeta med 

dessa. Det kan se ut som så att flickorna behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet 

träning (ADL), lära sig hur samhället fungerar, hur det går till att ta sig fram med 

försäkringskassor, försörjningsstöd samt arbetsförmedling. Dessa uppdrag kan det 

skyddade boendet 2 få ta del av men deras utgångspunkt är att lära flickorna att leva 

med skydd. De jobbar mycket med att flickorna ska få ett inre skyddsbehov för det 

handlar inte bara om avståndet till familjen som är själva skyddet. Det gäller att få 

flickorna att inse att de har blivit utsatta för hedersproblematik.  

”De här klienterna som vi kallar dem är inte heller helt medvetna om att de 

har levt i en hederskontext. De har levt i den världen och den familjen där det 

är helt narturligt att leva efter sådana kollektiva situationer, det är inte 

säkert att de ser sig själva som hedersutsatta. Att bli medveten om att man är 

utsatt för ett brott är svårt och bli medveten vad det är man varit med om.” 

(skyddat boende 2B) 

Återvända hem till familjen 

Socialtjänsten om att återvända hem till familjen  

”Ja ofta älskar och uppskattar man ju sin kultur även om man inte tycker 

om det som har hänt mot en just nu. Man saknar ju den och skulle man 

skära av och säga nej du ska inte ha kontakt med någon från samma 

kultur. Samtidigt är det svårt vilka man ska träffa för det kan finnas 

kopplingar till familjen. Så det är ett jätte komplicerat arbete. Men 

kulturen är en del av dem som man måste acceptera och undersöka 

intresset att hålla kvar kulturen.” (socialsekreterare 2A) 

Samtliga respondenter är överens om att det är en svår diskussion huruvida flickan ska 

kunna ha kontakt med familjen eller inte.  Socialtjänst 1 menar att det är svårt i ett första 

skede då flickan valt att fly ifrån sin familj, om hon då samtidigt ska ha kontakt med 

dem då familjen ofta gör allt för att flickan ska återvända hem igen. Samtidigt är 

kulturen något som är väldigt starkt rotat hos de flesta människor och även om flickor 

utsatta för hedersvåld av sin familj och släkt betyder inte det att de ska släppa allt som 

har med deras kultur att göra.   

”Det räcker ju med att om vi säger en flicka prata med sin mamma 

eller pappa eller bror eller syster det räcker att de har tonläge och 

berättar att eller de kanske till med säger nu är mormor sjuk, det som 
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behövs är att du kommer hem, hon bara frågar efter dig hela 

tiden.”(socialsekreterare 2B) 

Samtidigt menar socialtjänst 1 också att en kontakt med familjen inte bör finnas om det 

funnits dödshot med i bilden. Samtliga respondenter hänvisar till Linnamottagningens 

studie (2013) just kring detta att ha kontakt med familjen inte är bra. Samtidigt säger 

respondent 2 på socialtjänst 2 att avsaknaden av familjen kan göra att flickan i 

hemlighet tar kontakt med familjen om hon inte får hjälp med detta. Vilket i sin tur kan 

leda till att hon utsätts för starka påtryckningar. 

”Avsaknaden blir ju också väldigt tydlig vilken tonåring som helst som 

skulle bryta med sin familj skulle ju sakna sin familj. Och i detta kollektiva 

familjesystem så är relationerna ännu viktigare. Det västerländska 

samhället är oftast mer individualistiskt. Saknaden och ambivalensen kan 

få en att göra saker man inte har tänkt igenom riktigt.” (Socialsekreterare 

2B) 

 Socialtjänst 1 säger att ett flertal gånger har föräldrar setts lova bot och bättring och att 

de aldrig ska göra flickan något ont igen, dock har de inte hållt sina löften utan 

situationen har blivit värre för flickan då hon återvänt hem. Så finns där då ingen vuxen 

som kan hjälpa henne med detta och fånga upp henne och hjälpa henne att hantera 

hennes känslor är risken stor att hon återvänder hem till sin familj igen. Socialtjänst 2 

menar att det finns en variant som förekommer där personal som har mycket kunskap 

inom hedersrelaterat våld sitter med i ett samtal via högtalartelefon. Här har personalen 

innan samtalet börjar talat med flickan och berättat att det kan förekomma 

påtryckningar från föräldrarna och att de till och med skulle kunna säga att någon nära 

släkting har insjuknat i en svår sjukdom. Sedan att samtalet förs på svenska, då skulle 

flickan kunna tala med sina föräldrar men ändå få stöd utav personal, samtidigt som det 

är en stor risk att genomgå detta samtal då allting kan äventyras om familjen ger flickan 

påtryckningar om att hon bör komma hem igen.  Socialtjänst 1 tycker att kontakt är 

något som borde finnas för det är en viktig del men att detta är något som bör hanteras 

med stor försiktighet.  

”Alltså kontakt kan man ha men inte bo. Kantakt för att man behöver 

ju alltid ha sina rötter någonstans. Absolut men man får passa sig, för 

det är starka krafter de får vi inte glömma men så länge de är i 

Sverige kanske de är skyddade men det är ju många som ska hem till 

hemlandet på en fest eller liknade och då försvinner 

dem.”(socialsekreterare 1) 

Medling har varit en metod som varit omtalad och det har funnits funderingar kring att 

använda detta i ärenden som även rör hedersrelaterat våld. Dock säger samtliga 

respondenter att detta inte är en metod som de använder sig utav på grund utav att det 

anses för farligt att gå in och medla i dessa ärenden. Socialsekreterare 2A och 2B har 

lite skilda uppfattningar om medling som metod. Där 2A är emot det och talar mycket 

om att det krävs stor kunskap och säkerhetsplanering om medling ska kunna 

genomföras. Medan 2B känner sig kluven och kan se både för och nackdelar i medling 

som metod även om åskikterna inte skiljer sig markant från 2A. 
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 ”Det handlar nog lite om kunskapen att man måste få sitta och dividera 

vad som kan hända och det här med risker. och säkerhetsplanering måste 

ligga till grunden för detta hela tiden, för vad kan hända om man har 

denna kontakt det räcker ju med att dem lägger ett vist tonläge i 

någonting alltså jag är ganska negativ till kontakt i alla fall i första 

skedet. Men de är min individuella bedömning.” (Socialsekreterare 2A) 

”Det är jättesvårt. Nu vet jag inte riktigt vad min egen personliga 

uppfattning är men jag är väl lite åt de hållet 2A säger, samtidigt så är det 

att de finns ju risker med båda sidor.”(Socialsekreterare 2B) 

Dock tror socialtjänst 1 att det skulle kunna finnas en mening med medling om det 

endast handlar om att flickan som exempel endast inte har rätt att bestämma vilken 

utbildning hon vill gå eller inte har den friheten som hon önskar. I dessa fall menar 

socialtjänst 1 att det kanske skulle kunna fungera att prata med föräldrarna genom 

medling. Detta håller även socialtjänst 2 med om då de påtalar att medling oftast är 

något som kan användas i ren välvilja för flickans skull, men de är tydliga med att det 

kan vara farligt. Samtidigt är socialtjänst 1 mycket tydlig med att medling absolut inte 

ska användas om det förekommer hot eller våld.  

”Det är väl de också att man ska inte gå med i det där spelet, jag tror inte 

man gör det för att man vill orsaka flickan skada de kan vara ren välvilja. 

Men det är klart vi ska lösa detta du är 17 år du har dina föräldrar för 

resten av livet, det är klar du måste. De kan vara den ingången man har, 

det är kart du måsta vara med på detta och vi ska alla sitta ned och vi ska 

lösa detta. Men det är ju farligt.” (Socialsekreterare 2B) 

Skyddat boende om att återvända hem till familjen 

”För det är ju väldigt lätt för mig som svensk som är född här att säga ”det 

är klart du inte ska vara hos dina elaka föräldrar, de är klart du ska flytta 

från dem” de är väldigt lätt för mig att säga. Men de vet jag ju nu efter 

många års erfarenhet att de är inte så lätt att lämna sin familj. Även om 

de gör dehär dåliga så älskar man sin familj på något viss.” (Skyddat 

boende 1) 

Skyddat boende 2 har i vissa fall använt sig av medling som metod, här är det viktigt att 

hela tiden titta till flickans uppdrag. Detta är en svår metod då släkten gör vad som helst 

för att få hem flickan igen, det gäller att ha bra kulturkompetent kunskap av alla olika 

kulturer och uttryck för att medling ska kunna genomföras. Skyddat boende 1 går aldrig 

in och medlar mellan familjerna, skulle detta göras får myndigheter så som 

socialtjänsten utföra det. Förekommer medling är det flickan som vill detta, det ska inte 

vara någon annan som bestämmer att medling ska utföras. Skyddat bonde 1 säger att om 

flickan känner att hon skulle vilja prata med sina föräldrar och förklara vad hon vill kan 

medling användas med bra resultat, däremot inte om flickan tvingas till detta mot sin 

vilja. Samtidigt som skyddat boende 2 menar att deras uppdrag är att skydda flickan. 

Dock familjearbete med medling som inslag inleds om flickan själv vill detta men då är 

det ytterst ovanligt att flickan återvänder hem. 
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”Ja de kan ju gå bra, fast de kan ju gå åt pipsvängen också. Ska de vara 

medling så ska de ju vara flickan som vill det. Det ska inte vara 

socialtjänsten som säger de att nu tar vi hit dina föräldrar, så att du får 

träffa dem för de älskar dig så mycket. Och de vill så gärna, de vill dig 

inget ont, det har jag hört så många gånger. Då tror jag inte på medling 

för då blir hon tvingad in i det. Men om hon säger jag skulle så gärna vilja 

prata med mina föräldrar och förklara vad jag vill kan ni ställa upp på 

det. Då tror jag på det.” (Skyddat boende 1) 

”Vårt uppdrag är ju alltid nästan bara skydd så vi tänker att dem ska 

kunna klara sig själv och leva skyddat eller så inleder man ett 

familjearbete om det är så att flickan tror att det är möjligt att vi kan 

göra ett större familjearbete här och dra in några från familjen och prata 

med dem så det finns möjlighet för dem att komma hem eller att det finns 

någon kontakt med sin släkt eller någon i ens familj. Det är nästan aldrig 

att vi ser att någon går hem, det är väldigt ovanligt att någon gör det 

efter familjearbete, i så fall går de hem i början av placeringen.” (Skyddat 

boende 2A) 

Skyddat boende 2 anser att det är bra om flickan kan ha kontakt med sin familj utan att 

hot om döden eller skada ska finnas med. Detta för att det är oerhört svårt för flickan att 

kapa alla band till sin familj. Väljer flickan att ha kontakt med sin familj gäller det att 

hon har goda kunskaper om hur hon ska förhålla sig till dem utan att återgien bli utsatt 

för hedersproblematik.  

”Det är jättebra om det går. Det är oerhört svårt att kapa alla band, så om 

det går att ha kontakt utan att det är hot om död eller skada så är väl det 

jättebra. Det kräver en god kunskap av dem som jobbar åt flickan och det 

krävs även en god kunskap hos flickan för att kunna veta hur hon ska 

förhålla sig för detta utan att återigen bli utsatt för svåra hedersproblem.” 

(Skyddat boende 2B) 

Samarbete 

Socialtjänsten om samarbete   

Hur samarbetet mellan skyddat boende och socialtjänsten är ser olika ut beroende på 

kommun. Respondenterna från socialtjänst 2 berättar att de inte har något specifikt 

samarbete med ett skyddat boende för just hedersrelaterat våld. Däremot är de medvetna 

om att det finns boende som har specialkunskap inom detta område, dock så har de avtal 

och ett närverk med de kvinnojourer och mansjourer som finns i närområdet där de inte 

är specialiserade på hedersrelaterat våld.  Rör det ett barn under arton år så menar 

socialtjänst 2 att de finns skyddat boende för just den specifika målgruppen som de 

ringer till vid behov av att placera en flicka. Socialtjänst 1 i sin tur uppger att de har 

samarbete med ett företag som driver skyddat boende där de är mycket duktiga på sitt 

arbete. Dock har kommunen tidigare använt sig av andra aktörer där samarbetet 

fungerat mindre bra. Huruvida de hade önskat mer samarbete så tycker socialtjänst 2 att 

samarbete alltid är något positivt. De menar att det inte bara handlar om samarbetet i sig 
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utan även om en kunskapsspridning inom området hedersrelaterat våld. Om det skulle 

finnas några hinder i att samarbeta så ser socialtjänst 2 ett hinder i att det inte finns så 

många skyddade boenden så vid en placering får de använda sig av dem som finns.   

Skyddat boende om samarbete  

”Vi jobbar ju bara på uppdrag av socialtjänsten och då får vi oftast bara 

veta en liten bit av hela problemet alltså socialtjänsten har ju en hel bild 

och det kan ju oftast innefatta en hel familj men vi har bara information 

om en enda person, det gäller för oss att hålla oss till vårt uppdrag som vi 

får ifrån dem.” (Skyddat boende 2B) 

Skyddat boende 2 jobbar enligt uppdrag från socialtjänsten som har en hel bild av 

ärendet medan skyddat boende bara får information om flickan, i vilket skyddat boende 

kan se en liten svårighet i då de bara har lite information att gå på. I vissa fall jobbar 

skyddat boende 2 med socialtjänster som ligger på olika platser i Sverige, här är det 

svårt med fysiska möten men de har ändå en mycket god och tät telefonkontakt. Något 

mer som är positivt i samarbetet är att skyddat boende 2 blir efterfrågad sina kunskaper 

av socialtjänsten ifall de stöter på problem som de inte känner igen.  

 

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras metoden om tillvägagånssättet för denna stude. Samt 

diskuteras det som framkommit i resultatet och även förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 

I studien använde vi oss av en kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. 

Detta underlättade för syftet då en kvantitativ studie inte hade gått att praktisera på vårt 

syfte. Då vi ville ta reda på socialsekreterarnas och personalen på skyddat boendes 

erfarenheter, upplevelser och tankar så därför passade en kvalitativ studie bättre. 

Studiens syfte valdes utifrån tidigare litteraturstudie där det framkom intressant 

information som vi ville undersöka närmre. Det blev genom den tidigare 

litteraturstudien lättare att hitta relevant litteratur till denna forstsatta studie, då vi kunde 

använda oss av samma sökord som tidigare.  

Då urvalet gjordes använde vi oss av google som en sökmotor för att hitta lämpliga 

respondenter, på detta sätt blev urvalet stort. Dock blev det inte så målinriktat som 

önskat, detta på grund utav att inte särskilt många kvinnojourer var speciliserade på 

hedersrelaterat våld. Att ta en första kontakt via mail visade sig vara en metod som inte 

gav så många gensvar, därför hade telefonkontakt varit mer lämplig. Missiv brevet som 

skickades ut till alla respondenter var bra, då de fick en chans att återigen få veta vårt 

syfte med studien och även veta sina rättigheter med att medverka i studien. 

Genom att göra pilotintervjuer fick vi en inblick i ungefär hur lång tid en intervju skulle 

ta, vilket var bra för att även kunna informera respondenterna om detta i missiv brevet. 

Att använda sig av öppna frågor var positivt, detta gav oss mycket information från 

respondenterna men även möjligheten att ställa följdfrågor.  Under intervjuns gång blev 



 

25 

det så att respondenterna ofta svarade på flera frågor i ett och samma svar. Detta gjorde 

att vi medvetet valde att inte ställa alla frågor ifrån vår intervjugudie.   

En annan sak som var positiv var att anteckna under intervjutillfällena då det kändes 

som en trygghet ifall vår inspelning inte hade fungerat. Inspelningen gjorde att vi kunde 

transkribrera våra intervjuer, som i sin tur underlättade då vi skulle sammanställa 

resultatet. Metoden som användes för att analysera transkribreringen gjorde det enklare 

att se ett sammanhang i de olika svaren från respondenterna. 

Skulle studien gjorts om så hade en längre tidsperiod varit bättre, då detta hade kunnat 

göra att fler respondenter hade kunnat medverka. Även korrekturläsning borde ha skett 

under arbetets gång, så det inte blir så mycket att rätta i slutet innan inläming. Att 

undersöka samverkan mellan socialtjänst och skyddat boende blev svårare än vi trodde 

då respondenterna inte gav oss så mycket information om just samverkan. 

Respondenterna svarade mer utförligt på andra delar i intervjuguiden vilket gjorde att 

hela arbetet ändrade riktning. Det vi kunde ha gjort annorlunda här var att ha fler frågor 

om samverkan i vår intervjuguide samt ställa fler följdfrågor under intervjutillfällena.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien är att belysa uppfattningar och erfarenheter hos yrkesutövare på 

socialtjänst och skyddat boende när det gäller flickor som har utsatts för hedersrelaterat 

våld om huruvida de bör ha fortsatt kontakt med släkt och familj. 

Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt var att belysa samverkan emellan socailtjänst och skyddat 

boende. Detta visade sig vara svårare än förväntat och vi fick fram helt andra resultat än 

vad vi förväntat oss. Då alla respondenter tycker sig ha en god samverkan dem emellan 

har informationen inte varit så utförlig om hur samverkan fungerar. Samverkan verka 

vara en helt naturlig process för både socialtjänst och skyddat boende. Därför tror vi att 

svaren inte blev så utförliga under intervjuerna och det blev aldrig någon diskussion 

kring ämnet då samverkan mellan parterna är god.  

Teoretisk problematisering  

Som Danermark (2000) skriver så finns där fem punkter som kan främja och hindra 

samverkan. Här nedan ställer vi vårt resultat emot dessa punkter.  

 Att det finns en tydlig och klar ledning i samverkan  

Vi anser att de skyddade boendena som jobbar på uppdrag av socialtjänsten har 

en klar och tydlig ledning om hur samverkan ska gå till. Detta då de måste prata 

om ärendet med varandra och ha en tät kontakt för att flickan ska få den hjälp 

hon behöver.  Huruvida socialtjänsterna har en klar ledning inom samverkan 

verkar skilja sig från kommun till kommun då socialtjänst 1 använder sig av ett 

företag de tycker fungerar bra. Medan socailtjänst 2 letar efter samverkans 

partner när ett hedersrelaterat årende dyker upp.  

 Samverkan behöver ett klart uttalat mål 
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När det gäller målsättningen har alla respondenter visat på att de arbetar åt 

samma håll. Målen är att flickan ska kunna leva ett självständigt liv utan att 

behöva uppleva hot och våld utifrån hennes val i livet.  

 Att det finns tillräckligt med resurser 

Vi anser att det alltid behövs fler resuser då vi tror att en arbetsplats alltid kan 

fungera bättre. De tydligaste resurserna vi anser skulle behövas mellan 

socailtjänsten och skyddat boende är mer kunskap. Socialtjänst och skyddat 

boende kan möta flickorna i olika skeden av deras problematik. Detta gör att en 

kunskapsspridning parterna emllan skulle främja deras samverkan. Socialtjänst 2 

anser att problematiken skulle bli lättare att hantera om det hade funnits fler 

skyddade boenden som är specialicerade på hedersproblematiken. Ännu en 

resurs som skulle behövas är att sekretes inte ska kunna hindra informations 

flödet mellan socailtjänsten och skyddat boende. För att det kan även vara 

viktigt för de skyddade boendet att känna till flickans hela historia. 

 I samverkan ska skillnader mellan organisationerna tydliggöras  

Vi anser att det är viktigt att socailtjänst och skyddat boende vet om varandras 

sätt att arbeta på. Att de har samma målsättning gällande flickorna gör att vi tror 

att det minskar skillnader dem emellan. 

 Att skillnader tas bort och går inte detta måste ett sätt hittas att hantera dem 

Vi tror att med tanke på den problematiken som beskrivs i bakgrunden att 

socailtjänst och skyddat boende skulle ha svårigheter att samarbete med 

huruvida flickan ska ha kontakt med sin familj och släkt eller inte. Detta tror vi 

är på väg att förändras då alla respondenter som medverkat i denna studie talar 

om en god samverkan parterna emellan. Detta för att det är viktigt med 

samverkan för att flickor utsatta för hedersproblematik inte ska komma i kläm 

mellan lagarna.  

Vårt resultat visar på att socialtjänsten och skyddat boende tänker liknande när det 

gäller hedersrelaterat våld. De stora luckorna mellan dessa två instanser som 

bakgrunden påvisar har inte upptäckts i denna studie. I bakgrunden framkommer det av 

Wikström och Ghazinour, (2010) att socialtjänsten och skyddat boende arbetar i motsatt 

riktning mot varandra. Dock är detta inget som framkommer tydligt i denna studies 

resultat. I studien framkommer det istället att målsättningen i arbetet med flickor utsatta 

för hedersrelaterat våld är ungefär densamma, då alla respondenter har svarat att deras 

arbetsplats ser till flickans bästa och hennes behov även om föräldrarbalken är så viktig 

i Sveriges rättsystem. Studien visar på att respondenterna anser att samarbetet mellan 

socialtjänst och skyddat boende ofta fungerar bra men att det kan skilja sig åt beroende 

på vilken kommun de tillhör eller vilken sorts samarbetspartner de har.   

Tre utmärkande saker 

Tre utmärkande saker som har betydelse i denna studie är att större kunskap krävs inom 

hedersrelaterat våld för att förebyggande insatser ska kunna ske. I studien framkommer 

det att respondenterna från skyddat boende idag samarbetar med socialtjänsten genom 

att arbeta på uppdrag ifrån dem. Det tredje utmärkandet i studien är att alla respondenter 

är överrens om att det inte är bra att flickan ska bo tillsammans med sin familj. Utifrån 

dessa tre faktorer kan det dras slutsatser så som att det behövs i dagsläget mer kunskap 

inom hedersrelaterat våld, socialtjänst och skyddat boende är på väg att samarbeta mer 

om denna problematik och det anses idag vara farligt för en flicka som en gång lämnat 
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sin familj att återvända hem igen. Det som sticker ut ifrån det generella mönstret är om 

flickan själv har en vilja att fortsätta ha kontakt med sin familj så ska socialtjänsten och 

skyddat boende hjälpa henne med detta. Något annat som också kan uppmärksammas är 

att när skyddat boende jobbar på uppdrag ifrån socialtjänsten så ingår även de under 

socialtjänstlagen och socialstyrelsen (IVO) utövar tillsyn över dem.  

Rimlighet och jämförelse  

Resultatet som framkommit anses vara rimligt, dock går det inte att generalisera om att 

det skulle gå till såhär i hela Sverige, då respondenterna endast representerar ett fåtal 

kommuner och skyddat boende i Sverige. Detta medgör ändå inte att resultatet verkar 

orimligt då det är logiskt att ett samarbete görs emellan dessa två parter för att flickan 

som är utsatt inte ska komma i kläm.  

Om denna studie jämförs med tidigare studier och forskning, som har gjorts på detta 

område så finns det både olikheter och likheter som vi nu tänker ta upp. Till att börja 

med ser respondenterna i denna studie på hedersrelaterat våld på samma sätt som 

författare till tidigare studier och forskning om problematiken. Socialtjänst 1 nämner att 

mörketalet av hur många flickor som utsätts för hedersrelaterat våld är stort, detta 

bekräftar även Elakkary, ml.f. (2013) i sin forskning då det ofta är så att 

familjemedlemmar och släktingar hjälps åt att hålla våldet hemligt. Enligt studiens 

respondenter blir problematiken ett stort problem då kunskapen är låg inom detta 

område. Detta anser även vi vara en brist för dagens yreksutövare, då det inte finns 

tillräckligt med kunskap och hjälpmedel att tillgå. Schlytter och Linell (2008) påtalar 

även vikten av kunskap för att socialsekreteraren ska kunna göra en riskbedömning så 

bra som möjligt. En reflektion utifrån detta är att de borde finnas mer information 

särskilt till skolor då de har kontakt med ungdomar varje dag. Detta hade varit bra för 

att kunna förebygga eftersom skolan oftast kommer i kontakt med flickorna först. Hade 

skolan haft mer kunskap och kunnat fånga upp flickorna i tid hade även tidigare insatser 

kunnat göras. Kring samarbete mellan socialtjänst och skyddat boende finns många 

tankar, både positiva och negativa. Det positiva är att samarbetet finns och att de strävar 

åt samma håll, vilket gör att de har tät kontakt med varandra. De negativa delarna i sin 

tur kan vara att skyddat boende jobbar på uppdrag av socialtjänsten vilket kan leda till 

att även skyddat boende slits mellan de olika tolkningaran av socialtjänstlagen så som 

det beskrivs i bakgrunden. Dock tror vi att de negativa delarna i dagens läge inte är så 

stora då alla respondenter i denna studie är överens om att flickan inte bör bo med sin 

familj igen om hon en gång valt att fly från dem.  

Medling som metod 

Då alla respondenter på ett eller annat sätt har uttryckt sig att det skulle vara en 

möjlighet för flickan att komma hem till sin familj igen väljer vi att diskutera medlning 

som metod. Vi tror som respondenterna har påpekat att det är farligt och att det måste 

vidtas stora försiktighetsåtgärder om medling ska ske. Detta för att flickan kan vara 

svårt traumatiserad och då inte medveten om riskerna hon utsätter sig själv för, då 

respondenterna har sagt att ofta blir det mycket värre om hon väljer att återvända hem 

igen. Samtidigt kan vi förstå varför medling eller snarare familjerådgivning finns att 

erbjuda. Då det inte är lätt för någon att lämna hela sin fakmilj och släkt bakom sig. 

Detta då alla behöver ha någon form av kontakt med sina rötter. Alla respondenter 

påtalar att familjerådgivning endast genomförs på flickans vilkor dock anser vi att detta 
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är något som måste prövas ordentligt innan det sker. Det är viktigt att flickan får 

information om att föräldrarna kommer göra allt för att övertala henne att komma hem 

igen. Samt att de lovar en förbättring som ytterst sällan sker då flickan väl är hemma 

igen. Därför tycker vi att flickans skydd alltid ska väga tyngst. Har det inte förekommit 

hot, slag eller annat våld i relationen med föräldrarna utan det som framkommit är att 

flickan blir kontrollerad genom att inte få göra sina egna val i livet då tror vi att 

familjerådgivning är något som skulle vara möjligt att genomföra. 

Förslag till vidare forskning 

Till vidare forskning borde det göras studier om förebyggande arbete, om hur flickorna 

ska kunna upptäckas i tidigt skede. Det borde även göras mer forskning kring 

problemområdet hedersvåld då detta skulle kunna leda till mer kunskap som i sin tur 

kan göra en omskrivning av lagen. Detta skulle i sin tur resultera i att det blir lättare för 

dem som arbetar under lagen att tolka den så att konfliken slipper uppstå om huruvida 

familjen och släkten ska vara inblandad i flickans behandling. Vidare forskning skulle 

även kunna leda till att det görs tydliga riktlinjer för hur hedersproblematiken ska 

hanteras, inte bara för kommuner utan även på nationell nivå.  
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Hej! 

Tack för att du har tackat ja till att delta i vår studie där Syftet är att belysa upplevelser 

och erfarenheter av samverkan hos yrkesutövare från socialtjänsten och skyddat boende 

kring flickor som placerats i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld. 

 

Vi tänker oss att intervjun kommer att pågå ungefär en timme, vi har förberett ett antal 

frågor men vi ser gärna att intervjun blir mer som ett samtal.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du bestämmer själv över din medverkan, 

vilket innebär att du har rätt att avbryta din medverkan. Uppgifterna som framkommer i 

studien kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen- vilket även examinatorn har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

 

Om du önskar ta del av den färdiga versionen av studien skickar vi den gärna till dig.  

Tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sandra Johansson 

sandraa--@live.se 
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Annie.L_@hotmail.com 

 

Handledare: Berth Andersson 
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Intervjuguide/Enkät 
- Hur länge har ni varit verksam inom socialtjänsten/skyddat boende? 

- Hur länge har ni arbetat här? 

- Vad har ni för utbildning? 

- Vad har ni som arbetar här för olika utbildningar? 

- Vad är era arbetsuppgifter? 

 

- Hur ser ni på hedersrelaterat våld? 

- Ser ni hedersrelaterat våld som en stor problematik? 

- Finns det specialutbildningar inom detta område?  

- Om ja, vad för typ av utbildningar?` 

- Om nej, skulle det behövas? 

-  

- Hur kommer ni i kontakt med de kvinnor som utsätts? 

- Hur ofta händer det att ni kommer i kontakt med kvinnor som utsätts? 

- Hur går processen till vid ett nystartat ärende? 

- Vad är personalens målsättning för de kvinnorna som söker hjälp för 

hedersproblematik?  

- Vilka insatser får dessa kvinnor för att ni ska leva upp till målen? 

- Ser ni några hinder i arbetet med att hjälpa dessa kvinnor?  

 

- Har ni något samarbete med socialtjänsten/skyddat boende?  

- Om ja, hur fungera detta samarbete? 

-  Om nej, hade ni önskat att de fanns?  

- Vilka hinder och möjligheter ser ni i detta samarbete? 

- Hur arbetar ni behandlande med dessa kvinnor? 

 

- Det förs en diskussion om att flickan ska kunna ha fortsatt kontakt med familjen, 

hur ser ni på detta?  

- Ser ni några för och nackdelar i denna diskussion?  

- Använder ni er av medling som metod? 

- Hur ser ni på medling som metod? 
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