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Abstract 

The purpose of this examination is to study the approach of welfare bureaucrats whom in their 

daily work might come in contact with men and women that give the impression that they live 

under honour-related conditions, with focus on men's vulnerability. The data collection was 

done using semi-structured interviews with the use of two vignettes and as analysis method 

discourse analysis has been used. 

The results show that there is a cohesiveness of philosophy among the welfare bureaucrats when 

it concerns girls versus boys who live under honour-related conditions. When it comes to men's 

situation in an honour-related context they percieve men as potential aggressors or perpetrators 

and the professionals come to think of actions which are based in the judiciary. When it comes 

to girls, they are portrayed as the victim and the acting efforts are more in line with protection 

and care. 

Keywords: Honour-related violence and oppression, young men’s exposure, young women’s 

exposure, professionals, lack of knowledge, lack of education, gender 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är studera förhållningssättet hos välfärdsbyråkrater som i sitt dagliga 

arbete kan komma i kontakt med personer som ger intryck av att de lever under hedersrelaterade 

förhållanden, med fokus på mäns utsatthet. Datainsamlingen har skett med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer där man har använt sig av två vinjetter och som analysmetod har 

diskursanalys använts. 

Resultatet visar att det finns en skillnad på tankegångar hos välfärdsbyråkraterna när det rör 

flickor kontra pojkar som lever under hedersrelaterade förhållanden. När det gäller mäns 

situation i en hederskontext ser man männen som potentiella gärningsmän eller förövare och 

då  tänker de yrkesverksamma på insatser som grundar sig i rättsväsendet. När det gäller flickor 

ser man dem som offer och då  handlar insatserna mer om skydd och omhändertagande. 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, unga mäns utsatthet, unga kvinnors utsatthet, 

yrkesprofessionella, brist på kunskap, brist på utbildning, kön  
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1 Inledning 
Det finns ingen enhetlig definition för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Med det i 

åtanke kommer ett antal beskrivningar och definitioner att presenteras för att försöka belysa 

begreppets faktiska innebörd. Inledningsvis presenteras ett citat taget från en av regeringens 

skrivelser. 

Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kön, 

makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa[...]När det gäller hedersrelaterat våld och 

förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. 

I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och 

anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta 

förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former 

av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och 

rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form 

resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade 

våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren 

kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet 

sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen… (Regeringens skrivelse, 2007/08:39, 

s.12) 

Unga flickor och pojkar som utsätts för HRV är enligt Astrid Schlytter och Devin Rexvid (2012) 

särskilt utsatta. Barnet är utsatt för ett brott, men många gånger kan de inte söka stöd och skydd 

hos sina föräldrar eller andra närstående eftersom ingen av dem ser på handlingen som ett brott. 

Ett barn eller en tonåring som berättar om förtrycket och våldet riskerar också att mista hela sin 

familj (Schlytter  Rexvid, 2012). HRV kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det som utmärker 

HRV är att det är kollektivt, flera personer försvarar och kräver att det sker. Motivet är att 

skydda eller återupprätta familjens eller släktens heder. Det allvarligaste våldet är ofta 

sanktionerat och planerat (Schlytter & Rexvid, 2012). En annan viktig aspekt av HRV är att 

förtrycket sker för att upprätthålla eller återupprätta ett anseende (hedern). Som exempel kan 

det ske för att kontrollera en ung kvinnas sexualitet. Men även pojkar begränsas och 

kontrolleras (Schlytter & Rexvid, 2016). En undersökning som gjorts av Schlytter, Högdin, 

Ghadimi, Backlung & Rexvid (2009) belyser förekomsten av normer och värderingar som rör 

kvinnlig oskuld och manlig heder i Stockholms stad. Studien baserades på en 

enkätundersökning och man riktade sig till elever i årskurs nio i Stockholm. De områden som 

enkätundersökningen fokuserade på var: bakgrundsfrågor, skolsituation, familjesituation och 

egna värderingar. När det till exempel gäller äktenskapsfrågan visar enkätstudien att var fjärde 

flicka respektive var sjunde pojke med två utlandsfödda föräldrar känner sig starkt begränsade 

i frågan ”vem får jag gifta mig med?” (Schlytter & Rexvid, 2012). 

Oron över att inte själv få välja vem man vill gifta sig med är en del av hedersförtrycket. När 

en person bryter mot gruppens hederskodex utsätter den gruppen för skam. Detta kan resultera 

i att personer utsätts för kränkningar, trakasserier, förakt eller våld av närstående (Schlytter & 

Rexvid, 2016). 
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Åklagarmyndighetens definition av hedersrelaterat våld 

Åklagarmyndigheten satte ihop en projektgrupp för att ta fram en definition för HRV ur ett 

rättsväsendeperspektiv. Definitionen lyder: 

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon - ofta en släkting - som, enligt gärningsmannens 

och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat 

gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller 

förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern 

(Åklagarmyndigheten, 2006, s.6). 

Brottsförebyggande rådets förklaring av hedersrelaterat våld 

HRV särskiljer sig genom sitt kollektiva uttryck. Det som är kännetecknande för våldet är att 

det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, samt att det grövsta 

våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas. Det hedersrelaterade 

våldet handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt 

att själv få välja partner och att få uttrycka sin autonomitet. Den som öppet utmanar eller trotsar 

den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt och/eller 

psykiskt för att familjen eller kollektivet ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. 

Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av 

gemenskapen. (Brå, 2010). 

Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera 

handlingsplanen för HRV. I den första delrapporten valde man att se på hur de olika aktörerna 

genomfört sina uppdrag och om det finns brister i genomförandet. Uppdraget skulle 

slutredovisas i december 2010. Rapporten vänder sig främst till regering och riksdag, 

rättsväsendet, kvinno- och mansjourer och övriga som i sin verksamhet kommer i kontakt med 

personer som är offer för och utövare av våld i nära relationer, samt till alla andra som 

intresserar sig för denna fråga. Enligt dessa rapporter verkar det inte finnas någon enkel och 

allmän accepterad definition av begreppet ”hedersrelaterat våld” och kanske i ännu mindre grad 

av begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck”. I sin utvärdering lyfter Centrum för 

utvärderingsforskning vid Umeå̊ universitet (UCER) fram att ett avgörande problem för det 

fortsatta arbetet är att det inte finns någon enighet. (Brå, 2010). 

HRV  är alltså ett särskilt typ av våld där man i första hand brukar våldet för att upprätthålla 

eller återupprätta sin heder. Det är ett relativt outforskat område. Den största delen av 

forskningen avser studera kvinnors utsatthet och framför allt den del av våldet som är riktat från 

män mot kvinnor. Mäns utsatthet av HRV ser ofta annorlunda ut jämfört med kvinnors utsatthet 

(Schlytter & Rexvid, 2012) och det finns en avsaknad av forskning och litteratur överlag som 

studerar mäns utsatthet. Detta kan göra det svårt för välfärdsbyråkrater1 (till exempel 

socialsekreterare, poliser etc.) att hantera situationer då en person av manligt kön blir utsatt i 

och med att man i första hand ser kvinnan som offer och mannen som förövare. 

                                                           
1 Med ”välfärdsbyråkrat” menar vi i studien personer som arbetar i det yttersta fältet och  som arbetar i 
direktkontakt med människor i syfte att tillförsäkra välfärd. De ”välfärdsbyråkrater” som ingår i studien är polis, 
socialsekreterare, lärare, kurator och familjebehandlare. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera förhållningssättet2 hos välfärdsbyråkrater som i sitt 

dagliga arbete kan komma i kontakt med personer som ger intryck av att de lever under 

hedersrelaterade förhållanden. Studien har ett särskilt fokus på att analysera förmågan att känna 

igen hedersproblematiken hos män, framförallt deras utsatthet. 

1.2 Frågeställningar 

Identifierar välfärdsbyråkrater männens utsatthet i en hederskontex? 

Finns det någon skillnad i föreslagna insatser/åtgärder beroende på om det är en man eller en 

kvinna som är aktuell för insats/åtgärd? 

  

                                                           
2 Ordet ”förhållningssätt” används i denna studie som forskningsobjektens sätt att hantera information i sitt 
dagliga arbete, hur man går tillväga i vissa situationer och om man har några förutfattade meningar eller 
fördomar. 
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2 Kunskapsöversikt 
2.1 Det hedersrelaterade våldets varningssignaler 

Åklagarmyndigheten (2006) beskriver olika varningssignaler som kan tyda på att ett ärende har 

med HRV att göra. Varje ”varningssignal” som stämmer in på ett ärende ökar risken för att det 

är hedersrelaterat. Detta innebär dock inte att det måste vara hedersrelaterat bara för att ett eller 

flera av dessa påståenden stämmer. Nedan kommer ett par exempel på vad dessa 

varningssignaler kan vara: 

1. Anmälan om en försvunnen person – inte ovanligt att unga kvinnor eller män rymmer 

hemifrån efter att ha utsatts för hot/våld och att familjen därefter anmäler dem försvunna 

2. Gärningens utförande – upprepade förolämpningar, efterföljning/bevakning, 

bespottning, hot om bortgifte, hot om skada/död, tvingas begränsa livsutrymme osv... 

3. Brottet har utlösts av målsägandens livsföring – Flickor trotsar hårt kontrollerande 

regler, skaffar pojkvänner, lämnar hemmet utan tillåtelse, vägrar arrangerat bröllop etc.. 

Kvinnor vill skilja sig, vägrar giftermål med en man familjen utsett, motsätter sig 

familjens kontroll över hur de ska leva sitt liv etc.. Män misstänks ha haft relation med 

en kvinna från en familj med starkt hederstänkande, följer inte normerna för hur man 

bör leva dvs. de förolämpar sin familj, ägnar sig åt kriminalitet etc... Homosexuella 

målsäganden har en homosexuell relation, vägrar gifta sig med person föräldrarna valt 

ut. 

4. Flera gärningsmän – Vid HRV är det normalt sett fler gärningsmän involverade än vid 

”vanligt” familjevåld. Det är inte ovanligt att en ung manlig släkting tar på sig skulden 

för en gärning som han enbart delvis eller inte alls bär ansvaret för. 

5. Målsäganden och/eller den misstänkte lever i en starkt patriarkal och hierarkisk 

familjestruktur – männen bestämmer. 

Det finns vissa egenskaper i det hedersrelaterade våldet som gör att det skiljer sig från våld i 

nära relation. Några generella skillnader är att vanligtvis är det hedersrelaterade våldet 

kollektivbaserat (flera gärningsmän) medan våld i nära relation är individbaserat (en 

gärningsman), HRV är ofta sanktionerat medan våld i nära relation är fördömt, HRV är ofta 

planerat medan våld i nära relation sällan är planerat, gärningsmännen i HRV känner ofta 

stolthet och gärningen ger respekt inom den etniska grupp man tillhör medan i våld i nära 

relation känner ofta gärningsmannen ånger och ändrar sitt beteende direkt efter våldsutövning. 

(Åklagarmyndigheten, 2006, s. 6-11). 

 

2.2 Hedersrelaterat våld då och nu 

Begreppet hedersrelaterat våld har under 2000-talet tagit sig in i folks medvetande, i den 

svenska debatten förekommer några olika förklaringsmodeller till vad det handlar om, de 

vanligaste är följande: man marginaliserar gärningsmännen till en avvikare, man tolkar 

hedersrelaterat våld som ett utslag för en universell patriarkal struktur och man tolkar 

hedersrelaterat våld som en kulturspecifik företeelse. Genom att kombinera då två sistnämnda 

kan man skapa förståelse för begreppet. (Åklagarmyndigheten, 2006). 
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2.2.1 Hedersrelaterat våld i historien 

Hämnd kan ses som en samhällelig institution i många äldre rättsordningar, vilket kan 

legitimera ett ”öga för öga-tänkande” där man utmäter hämnden i relation till skadan som skett. 

Istället för att vända sig till en myndighet tar man saken i egna händer för att återställa hedern. 

Detta bidrar till att man bibehåller en balans i samhället. Denna tradition grundar sig i uråldriga 

samhällen där juridiska system var en bristvara. Detta ledde också till att familjer till viss del 

skapade sina egna ”lagar” och regler, exempelvis att en kvinna inte fick förlora sin oskuld före 

äktenskap. Att bryta denna regel skulle leda till bestraffning. Något som kan förklara varför 

sådana traditioner fortfarande kan leva kvar är bristande välfärd och statliga institutioner som 

garanterar överlevnad. (Åklagarmyndigheten, 2006). 

Det hedersrelaterade våldet har också sitt ursprung i en gruppbaserad samhällsordning - 

familjen är väldigt viktig medan individ och samhälle spelar mindre roll. Det har också ett 

ursprung i en patriarkal familjetyp där familjen består av en hierarki där pappan står högst upp 

med störst makt i familjen medan flickor ligger längst ner. (Åklagarmyndigheten, 2006). 

2.2.2 Hedersrelaterat våld i dagsläget 

Normen är heterosexuella män. Allting sker utifrån en kontext av manlig heterosexualitet. 

Kvinnor ses inte som jämställda eller självständiga utan som familjens egendom. Männen i 

familjen måste ha kontroll över familjemedlemmarnas beteende för att bibehålla sin heder, och 

därmed makt, utåt. Man värderar kvinnors oskuld väldigt högt eftersom det är ett kvitto på 

familjens heder. Flickors oskuld kan alltså ses som en del av ett socioekonomiskt system. För 

att motverka att flickor hinner förlora heder för familjen är det inte ovanligt med tidiga 

äktenskap/tvångsäktenskap, så att man inte riskerar att förlora hedern. Eftersom ryktet är 

avgörande för att bibehålla sin heder, och hedern är knuten till flickors sexuella beteende, är det 

kvinnornas uppgift att ansvara för att flickorna får rätt uppfostran. Eftersom de i och med detta 

har ett så pass stort ansvar så är de under hård kontroll. (Åklagarmyndigheten, 2006). 

Pojkar och män drabbas också av HRV. Sönerna kan bli drabbade om de i släkt eller föräldrars 

ögon till exempel väljer fel flickvän. Man kan som bror bli tvingad att kontrollera eller att 

bestraffa sina systrar. Tidiga äktenskap och tvångsgifte drabbar inte enbart unga kvinnor utan 

även unga män. Det som ofta skiljer sättet pojkar och flickor förtrycks av HRV är att pojkar 

tenderar att ha en större frihet än flickorna. Pojkars oskuld är inte i närheten lika viktig som 

flickornas, och därmed minskar kontrollbehovet. Pojkarna måste istället se till att uppföra sig 

anständigt och inte begå brott eller använda droger. (Åklagarmyndigheten, 2006). 

2.3 Uppfattningar skapas beroende på kön 

Sabine Gruber (2011) beskriver det som att pojkarna/föräldrarna ses som potentiella 

våldsutövare och uppfattas som ett hot mot nationen och dess värde medan deras systrar/döttrar 

uppfattas som potentiella våldsoffer som är i behov av skydd, hjälp och/eller stöd. Pojkar med 

bakgrund i andra länder kopplas ihop med förtryck av sina systrar, utnyttjande av “svenska” 

flickor och att de influerar “svenska” pojkar till ett traditionellt synsätt på könsrelationer. 

Flickorna framställs som frihetskämpar som står på sig i kampen för sina mänskliga rättigheter, 

de beskrivs som svaga och i behov av skolpersonalens stöd i kampen mot hedertraditionens 

inlåsningar och begränsningar. Flickorna omtalas ofta som “våra” flickor och de uppfattas ta 
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kamp för sin jämställdhet. Detta väcker enligt Gruber en välvilja hos skolpersonalen som banar 

väg för att bli inkluderad i svenskheten. Flickornas protester mot föräldrar som kontrollerar och 

begränsar deras tider för aktiviteter utanför hemmet tolkades som en vilja att bli svensk. 

Skolpersonalen identifierade att dessa flickor lever ett dubbelliv och där skolan kan fungera 

som en frizon/oas. Detta leder till att en slags allians byggs där man exempelvis pratar med 

flickan istället för föräldrarna om hon är frånvarande från skolan. Huruvida skolan fungerar 

eller borde fungera som en frizon för pojkarna behandlades inte alls. Pojkarna karaktäriseras 

med att de upprätthåller hederskulturens normer och värderingar och att deras livsstil utgör ett 

hot och därför måste stoppas. De ses som bärare av patriarkala könsmönster och som centrala 

aktörer i reproduktion av hederskulturer. Till skillnad mot flickorna som i stor utsträckning 

omfamnas av skolans “svenska vi” kopplades pojkarna samman med något problematiskt och 

främmande som inte platsar i svenskheten. I dialog med elevvårdarna förknippas inte pojkarna 

med att, likt flickorna, ta avstånd från hederskulturen eller eftersträva en livsföring enligt 

“svenska” normer och värderingar. De uppfattas som en grupp som vill leva enligt patriarkala 

och hederskulturella normer, varpå skolan anser sig ha ett viktigt uppdrag att lära dem om 

jämställdhet. Flickorna anses ha kommit längre än sina bröder/föräldrar i anpassningen till det 

svenska samhället. Det är dessa omständigheter som leder till att flickorna försätts i en situation 

av hot, kontroll och våld i familjen. Så medan flickorna uppfattas vara i behov av stöd för att 

kunna leva enligt svenska normer för jämställdhet anses pojkarna vara i behov av att lära sig 

mer om svensk jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Flickorna ses som mer 

flexibla och mottagliga för förändring jämfört med pojkarna då de anses ha en förmåga att 

överbrygga skillnaden mellan hederskultur och det svenska samhällets normer och värderingar. 

(Gruber, 2011). 

Gruber förklarar vidare att kön har en avgörande betydelse för hur skolans elever positioneras 

i relation till den nationella gemenskapen. Invandrarpojkar är de som primärt blir föremål för 

fostran medan svenska flickors frihet framträder som ideal och förebild för invandrarflickor. 

Skolan ägnar sig också åt ett omfattande räddningsprojekt avseende invandrarflickor. De ser 

som sitt uppdrag att ta hand om och försvara dessa flickor/unga kvinnor från 

invandrarpojkar/män (Gruber, 2011).  

2.4 Mäns heder 

För att förtydliga bilden av pojkars heder i en hedersrelaterad kontext beskriver Schlytter och 

Rexvid (2012) att pojkars villkor skiljer sig från flickors situation på så vis att “heder kan 

beskrivas som en manlig egenskap avhängig kvinnans sexuella beteende”. Män är beroende av 

kollektivets omdöme och heder tillhör mannens sociala och symboliska kapital. Eftersom mäns 

heder ses som avhängig kvinnors sexuella beteende blir mannen beroende av kvinnans 

beteende, mer specifikt närstående kvinnor (systrar, mamma och kusiner), samt den han ska 

gifta sig med, som ska vara oskuld. Detta innebär att mannens situation regleras av närstående 

kvinnors beteende. Kraven som finns i relation till detta kan bland annat uppnås via direkt eller 

indirekt kontroll från gruppen och familjen, men framför allt från äldre män. Detta kan bidra 

till att pojkar har en dubbel roll, både som potentiell gärningsman och som offer. (Schlytter & 

Rexvid, 2012, s. 112).  
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Unga flickor och pojkar som utsätts för HRV är som ovan nämnt särskilt utsatta i och med att 

de ofta inte kan söka stöd och skydd hos närstående eftersom ingen av de ser handlingarna som 

ett brott. Det som skiljer HRV är att det är kollektivt. En annan viktig aspekt av HRV är att 

förtrycket sker för att upprätthålla eller återupprätta ett anseende (hedern). Som exempel kan 

det ske för att kontrollera en ung kvinnas sexualitet. Men även pojkar begränsas och 

kontrolleras. Oron över att inte själv få välja vem man vill gifta sig med är också en del av 

hedersförtrycket. När det kommer till skam kan man säga att det är något som döms ut av 

omgivningen utifrån dess hederskontext. (Schlytter & Rexvid, 2016). Ytterligare ett 

kännetecken för hedersvåld är enligt Schlytter och Rexvid (2016)  att dåden är planerade. Det 

händer att det finns ritualer runt dåden som exempelvis är att man skär av läppar, näsa, öron 

eller att man bränner personen. Detta ska ge signalen att du har vanhedrat mig i livet så jag 

kommer vanhedra dig i döden. Detta skiljer sig från exempelvis våld i nära relationer och 

”vanliga mord/dråp”. (Schlytter & Rexvid, 2016). 

  



8 
 

3 Metod och material 
3.1 Metodval 

Till vilken grad välfärdsbyråkraterna lyckas identifiera pojkar och unga mäns utsatthet i en 

hederskontext är oklart. I ett försök att besvara syftet har en induktiv ansats bedömts vara mest 

lämpad för denna studie. Tanken med induktiv ansats är enligt Patton (citerad i Bryman, 2012) 

att studiens empiri ska utmynna i nya begrepp och teorier. Bryman (2012) förklarar att en del i 

processen av induktion innebär att man drar generaliserbara slutsatser av studiens 

observationer. Eftersom studiens resultat grundar sig i endast fem intervjuer är resultatet inte 

generaliserbart, detta då endast en eller två personer representerar varje enskild yrkeskår. För 

att kunna generalisera resultatet är en av premisserna att det finns ett stort antal observationer 

(Chalmers, 2000). För att resultatet i denna studie skulle vara generaliserbart hade man behövt 

intervjua ett större antal personer inom varje yrkeskår. Chalmers (2000) beskriver att det är 

svårt att ha kunskap om vad ett stort antal observationer är, när vet man när man har gjort 

tillräckligt många observationer? Kritiken som har riktats mot den induktiva processen är att 

det är svårt att dra generella slutsatser av en mängd olika enskilda observationer (Chalmers, 

2000). 

För att säkerställa studiens induktiva ansats och få djupa svar har bedömning gjorts att kvalitativ 

metod i form av semi-strukturerade intervjuer är den bäst lämpade datainsamlingsmetoden 

(Bryman, 2012). Tankar om att använda kvantitativa metoder uteslöts, dels med tanke på den 

korta tidsaspekten men även för risken att inte få lika djupa svar. Studiens datainsamlingsmetod 

styrdes även av ett intresse för de enskilda intervjupersonernas egna upplevelser. (Larsson, Lilja 

& Mannheimer, 2005). Patton (citerad i Bryman, 2012) beskriver att denna induktiva strategi 

bidrar till att den som studien ämnar undersöka erbjuds goda förutsättningar att självständigt 

beskriva sina upplevelser. Bryman (2008) betonar vikten av ord vid insamling av data och vid 

analys, och är det som kännetecknar kvalitativ metod. Fördelen med semi-strukturerade 

intervjuer är att intervjufrågorna har öppna svarsmöjligheter, i ett försök att besvara syftet och 

frågeställningarna har detta bedömts vara en ytterst lämplig strategi (Bryman, 2012). En 

potentiell nackdel med denna intervjumetod är att den ställer stora krav på empati och lyhördhet 

hos den som undersöker (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Detta eftersom undersökaren är 

den som ansvarar för att föra ett samtal som till innehållet kan ge relevant information om 

fenomenet som studien ämnar undersöka (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). Fördelen med 

semi-strukturerade intervjuer är att den till en viss grad styrs av en intervjuguide (Bryman, 

2012). Denna intervjuguide innehåller en rad olika teman som ska avhandlas, men där det finns 

utrymme för intervjupersonen att formulera svaren och för intervjuaren att ställa spontana 

följdfrågor (Bryman, 2012). Slutligen så har intervjuguiden varit en premiss för att säkerställa 

att studiens intervjuer har undersökt samma områden. 

För att försöka få svar på syftet och frågeställningarna bedömdes användandet av vinjetter som 

ett intressant och adekvat intervjuredskap för studien. Vinjetter kan beskrivas som ord som 

liknar bilder och kan tolkas på flera olika sätt (Jergeby, 1999). Vidare kan vinjetten vara en 

berättelse som är helt fiktiv eller grundad i sanning. En annan förklaring på vinjetter är att det 

är berättelser som genereras från en rad källor inklusive tidigare forskningsresultat eller andra 

källor som exempelvis brottsfall (Jochum & Pershey, 1993). De gör en hänvisning till viktiga 
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faktorer i studien av uppfattningar, övertygelser och attityder (Jochums & Pershey, 1993). Som 

ett hantverk i forskning kan forskaren konstruera vinjetter för att stimulera klassificeringar eller 

erkännande som vidare kvantifieras för analys (Jochum & Pershey, 1993).  

I vinjetterna har två fiktiva klienter integrerats, klienterna har döpts till Adam och Sara. De 

fiktiva klienternas livssituationer beskrivs i två separata vinjetter, dessa vinjetter ligger till 

grund för studiens empiri. Tanken med vinjetterna är att intervjupersonerna ska läsa dem samt 

återge sina personliga resonemang, dessa resonemang ska senare ställas i relation till varandra 

för att undersöka om det finns ett mönster. Vinjetterna är influerade av två verkliga fall av 

hedersmord från år 2012: mordet på Maria Barin (Lund tingsrätt, mål nr B 21226-12) samt 

mordet på Mustafa Hasznawi (Västra Sverige mål nr B-3751-12). Tanken bakom vinjetternas 

utformning var att de skulle ha en stark verklighetsförankring, detta för att få djupa svar från 

intervjupersonerna. I båda vinjetterna så har de problematiska livssituationerna beskrivits upp 

till själva mordet. Anledningen till varför morden inte tas upp i vinjetterna är för att den 

svarande ska få möjlighet att skapa sin egen bild av fallet och fylla i detaljer där de saknas 

(Jochums & Pershey, 1993). De aktuella vinjetterna är en kort beskrivning av en social situation 

som innehåller referenser till sådant som kan tänkas vara viktigt för beslutsprocess för att få ett 

färdigt resultat (Jochums & Pershey, 1993). Fördelen med att ha vinjetter som intervjumetod är 

att det är ett ypperligt hantverk för att mäta etiska taganden och andra bedömningar eller 

associationer (Jochums & Pershey, 1993). Det är även en intervjumetod med stor 

variationsrikedom, i olika komparativa studier har vinjett-tekniken fördelar eftersom de 

svarande får samma information (Jochums & Pershey, 1993).  

Både Maria och Mustafa var på något sätt aktuella hos socialtjänsten innan de blev mördade, 

vilket ledde till att skarp kritik riktades mot socialtjänsten i de berörda kommunerna. Den kritik 

som har riktas mot socialtjänsten är att socialsekreterarna inte är kapabla att förstå hur HRV 

manifesteras. Därför är det av intresse att studera hur välfärdsbyråkraterna i den här studien 

skulle agera. Vinjetterna tilldelades intervjupersonerna under själva intervjutillfället och de fick 

framföra sina ståndpunkter i hur de skulle agera och fatta beslut gentemot den beskrivne 

klienten. 

3.2 Urval 

Det som styrde valet av urvalsstrategi i studien var den begränsade tidsaspekten och 

möjligheten att nyttja kontaktnätverk. Detta resulterade i att valet av intervjupersoner delvis 

utgick från bekvämlighetsurval (Bryman, 2008), där vi utgick från våra personliga nätverk för 

att få tag på intervjupersoner. Men det ska vidhållas att vi även utgick ifrån ett 

strategiskt/målinriktat urval (Bryman, 2008) då valet av intervjupersoner i samtliga fall utgick 

från yrkesverksamma med en relevans i frågan, genom att de på något sätt arbetar med klienter 

som kan leva under HRV. En del av personerna arbetar specifikt med HRV, och andra berörs 

av det sporadiskt i sitt arbete. Nedan följer en presentation av samtliga intervjupersoner.  

Familjebehandlarna Peter och Anna jobbar inom öppenvården, och är de enda av 

intervjupersonerna som arbetar med hedersrelaterade frågor på heltid. Som familjebehandlare 

arbetar de huvudsakligen med att ge stöd och hjälp till unga kvinnor och män som lever i 

hedersrelaterade förhållanden. Arbetets huvudsakliga sysselsättning är att utreda ifall den 

aktuella ungdomen lever under hedersrelaterat förtryck, assistera socialsekreterare i ärenden där 
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man misstänker att hedersrelaterat förtryck utövas mot individiden samt medverka vid 

skyddsplanering av akuta fall där ungdomens livssituation är hotad. 

Conny jobbar som polis, enligt 2st i 2 § av Polislagen (1984:387) ingår det i polisens uppgifter 

att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. Polisens huvudsakliga uppgift är inte att 

arbeta med hedersrelaterade brott men eftersom det ingår i arbetsbeskrivningen att utreda brott 

händer det att de kommer i kontakt med unga kvinnor och män som lever under hedersrelaterade 

förhållanden. Polisens främsta uppgift i dessa ärenden är att hålla förhör med de/den inblandade 

och säkra bevisning, vidare antecknas allt som är relevant för utredningen i form av 

dokumentation. I akuta fall behöver de göra en skyddsbedömning i samarbete med 

socialtjänsten.   

Emelie arbetar som socialsekreterare. Som socialsekreterare arbetar hon till vardags med 

människor som befinner sig i svåra situationer. Arbetet går ut på att utreda klienternas 

livssituation för att kunna erbjuda stödinsatser, tanken med dessa stödinsatser är att hjälpa 

klienterna att skapa en förändring i sitt liv. Emelies arbete riktar sig mot barn och unga, där 

brännpunkten är att utreda barnets livssituation genom olika samtal och bedöma om det behövs 

stöd- och behandlingsinsatser. Arbetet genomsyras av 11 kap 2 § i Socialtjänstlagen (2001:453) 

där beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa vara det som är avgörande. I ett försök 

att säkerställa det förutnämnda arbetar Emelie med BBIC-modellen (Barnens Behov i Centrum) 

som hantverk. Syftet med BBIC-modellen är att stärka barnets delaktighet och inflytande, 

förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk, skapa struktur och systematik i arbetet så 

att handläggning och insatser lättare kan följas upp och bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Lina arbetar som kurator på en gymnasieskola. Som kurator arbetar Lina förebyggande och 

främjande för att eleverna ska kunna klara av sin skolgång samt förbereda dem för framtiden 

efter skolan. Som kurator ingår Lina i elevhälsoteamet tillsammans med studie- och 

yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och elevkonsulenter. Tanken 

bakom detta samarbete är att skapa en god miljö och goda förutsättningar för studenterna. Som 

kurator har Lina även ett samarbete med olika myndigheter, bland annat socialtjänsten. Lina 

har även en lagstadgad skyldighet enligt 14 kap 1c § i Socialtjänstlagen att anmäla vid 

kännedom eller misstanke om barn som far illa. Till socialtjänsten kan Lina vända sig om hon 

vill göra en orosanmälan och blir därefter inkopplad i ärendet.  

Nils arbetar som ämneslärare på Komvux. På Komvux är studenterna i olika åldrar och där 

familje- och släktmedlemmar kan gå i samma klass. Som lärare har Nils en skyldighet att enligt 

6 kap 10 § i Skollagen (2010:800) anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

Eftersom Nils har förstahandskontakt med eleverna har han en möjlighet att lyssna och samtala 

med dem. Om Nils kommer i kontakt med en elev som lever under HRV har han en skyldighet 

att anmäla det vidare. 

3.3 Genomförande 

Efter att de relevanta personerna identifierats kontaktades de via mejl. De personer som 

kontaktades var socialsekreterare på socialtjänsten, familjebehandlare inom öppenvården, 

ämneslärare på Komvux, kurator på gumnasieskola samt polis. Ett informationsbrev (se bilaga 
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III) skickades till de berörda med information om vår tänkta studie samt de olika etiska 

överväganden som vi har tagit i beaktning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (dessa förklaras i avsnitt 3.5 Etiska krav). Samtliga tillfrågade tackade ja till att 

medverka i studien och varje studieledare ansvarade för att genomföra två intervjuer var, detta 

för att nyttja antalet gruppmedlemmar och spara tid för transkribering3 samt analysering av 

intervjuerna. Respondenterna intervjuades individuellt förutom familjebehandlarna som 

intervjuades tillsammans. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga IV) och spelades in 

digitalt, varje intervju tog runt 30-60 minuter.  

Efter att ha samlat in studiens empiriska data transkriberades intervjuerna för att tydligare kunna 

jämföra och analysera de olika resultaten. Varje intervjuledare ansvarade för att transkribera 

sina egna intervjuer, detta för att minska chansen för missuppfattningar. Tanken med 

transkribering är att återge vad respondenterna har berättat för att kunna använda samt citera 

det i resultat- och diskussionsdelen. Transkriberingen ska också försöka svara på studiens syfte 

och frågeställningar. För att införliva transkriberingen har studiens empiri analyserats ur 

diskursanalys (se avsnitt 3.4 Databearbetning), i vilket språket utgör en central del (Boréus, 

2015). I analysen är utgångspunkten intervjutexten, där olika meningsbärande begrepp plockas 

ut för kategorisering och tolkning. Detta för att få kunskap om hur de olika respondenterna 

förhåller sig till den specifika klientgruppen. 

3.4 Databearbetning 

Analysmetoden som använts för att bearbeta undersökningens datamaterial är diskursanalys. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna har meningsbärande enheter, som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar, plockats ut. Därefter har dessa meningsbärande enheter 

kategoriserats i fem olika teman, vilka senare kom att bli resultatkapitlets olika avsnitt. Detta 

kan man koppla till hur Larsson et al. (2005) förklarar analysprocessen. De beskriver det som 

att man försöker fånga kombinationer av föreställningar, alltså grupper av meningsbärande 

enheter, för att skapa olika teman som man sedan försöker göra begripliga genom att tillskriva 

dem rubriker (Larsson et al. 2005). Vidare förklarar Larsson et al. att man rent praktiskt i 

diskursanalysen försöker finna betydande strukturerade mönster i språket, vilket gjorts med det 

insamlade materialet i denna studie då de meningsbärande enheterna i det här fallet är ordval 

och sätt att prata om vissa personer eller företeelser på ett visst sätt. Jørgensen & Phillips (2000) 

beskriver en diskurs som ett sätt att tala om världen, alltså språkliga strukturer. Det är detta man 

utgått ifrån när data undersökts och analyserats.  

För att sammanställa de meningsbärande enheter som återfunnits i transkriberingarna har det 

ovannämnda varit utgångspunkten, men i praktiken har en mer avskalad version använts. Istället 

för att dela upp enheterna i olika grupper har samtliga enheter analyserats tillsammans för att 

återfinna essensen av vad som framkommit i intervjuerna. Det var det språkliga som stod i fokus 

– vad är det egentligen intervjupersonerna sagt och vad är den underliggande betydelsen i detta? 

Utifrån denna metod har fem olika teman tagits fram, nedan presenteras dessa teman och deras 

innehåll. 

Vad är hedersrelaterat våld och hur uppkommer det?: Ur intervjuerna har det framgått att det 

finns en svårighet att identifiera vad HRV egentligen är och hur det blir till. 

                                                           
3 Transkribering innebär att man översätter och gestaltar det talade språket till en skriftlig form (Bryman, 
2012). 
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Insatser och åtgärder – skydd kontra korrigering: Intervjupersonerna talar om olika insatser för 

personerna som beskrivs i vinjetterna som använts vid intervjuerna. Det de talar om gällande 

insatser och åtgärder är mestadels olika former av skydd eller korrigering.  

Svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck – Rädsla och hot: Det framgår 

tydligt att det finns svårigheter att arbeta med ärenden som har att göra med HRV. Exempelvis 

okunskap om hur man ska gå tillväga, rädsla om att man gör felaktiga bedömningar eller att 

man känner en hotbild från personer som ingår i en utredning.  

Identifieras pojkars och mäns utsatthet?: Samtliga intervjuer präglades av en svårighet att se 

eller upptäcka pojkars utsatthet i hedersrelaterade förhållanden. 

Avsaknad av utbildning: Det var tydligt att de flesta intervjupersoner beskrev sin kunskap och 

utbildning om ämnet som bristfällig. Vissa hade bristfällig kunskap om ämnet medan vissa 

visade en bredare kunskap.  

När det kommer till analysen av datamaterialet har en variant av diskursanalys använts. 

Utgångspunkten är alltså att studera diskursen, vilket kort innebär att analysera språket och 

användandet av det (Boréus, 2015). Vidare förklarar Boréus att ordet diskurs kan förklaras på 

olika sätt men att det i sin grund är språkliga praktiker, regler och regelbundenheter i hur man 

talar (Boréus, 2015). Det intressanta för analysprocessen är att se på vad välfärdsbyråkraterna 

säger, hur de talar om det, vilka föreställningar som finns och vad som utesluts i samtalet (vad 

är det som inte sägs). Bolander och Fejes (2015) skriver om analysförfarandet på ett liknande 

sätt, de beskriver frågor som kan användas för att analysera ett material. De frågor de använder 

sig av är vad talas det om?, hur talas det om detta?, vad framställs som sanning?, vilka 

subjektspositioner framträder och vad utesluts genom detta tal? (Bolander & Fejes, 2015). 

Dessa frågor kan omformuleras för det som avses undersökas (Bolander & Fejes, 2015), i denna 

studie skulle det bli vad sägs om mäns utsatthet i hedersrelaterat våld?, hur talar de om 

hedersrelaterat våld?, vilka föreställningar finns om hedersrelaterat våld? och vilken typ av 

hedersrelaterat våld utesluts eller exkluderas som onormal?. Det är dessa frågor som står i 

centrum vid analysen av det inhämtade datamaterialet. 

3.5 Etiska krav 

Syftet med de forskningsetiska kraven är att de ska ge normer i förhållandet mellan forskare 

och undersökningsperson. Vid konflikt mellan de olika parterna ska de forskningsetiska kraven 

leda till att en god avvägning kan antas (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra etiska kraven som har 

beaktats i vår studie är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren informerar de intervjupersoner som ingår i studien. 

Vidare ska den informations som kommuniceras innehålla centrala delar som kan påverka 

målgruppens intresse av att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att säkerställa informationskravet har de tänkta intervjupersonerna kontaktats via mejl, i 

mejlet bifogades ett informationsbrev som förklarade studiens syfte samt genomförandet av 

studien. I informationsbrevet förtydligades att deltagandet i studien sker på frivillig basis. 

Slutligen bifogades kontaktuppgifter till undersökningsledarna ifall de skulle ha vidare frågor 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. I det bifogade informationsbrevet förklarades grunderna för medverkan i 
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studien och intervjupersonerna hade när som helst rätt att avbryta sitt deltagande. Eftersom 

samtycke är en färskvara har det funnits en kontinuerlig kommunikation mellan 

undersökningsledare och intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet försäkrar om att alla personer som deltar i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet, samt att personuppgifter ska bevaras så att ingen utomstående 

har tillgång till dessa (Vetenskaparådet, 2002). För att försäkra anonymitet i studien har 

intervjupersonerna tillgivits fiktiva namn. I ett ytterligare steg att säkerställa anonymiteten har 

arbetsplatsen och det geografiska området maskerats för att undvika att resultat härleder till en 

viss person. 

Nyttjandekravet säkerställer att intervjupersonerna har insikt i hur resultatet används 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet förklarade att syftet med studien är sammanställa 

en kandidatuppsats och att datamaterialet endast kommer att behandlas av 

undersökningsledarna samt handledaren. 

3.6 Tillförlitlighet 

När det kommer till utvärderingen av kvalitativa studier och forskning föreslår Guba & Lincoln 

(citerat av Bryman, 2008) att man grundar sin utvärdering på trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering.  

För att utöka trovärdigheten i studien har personer som representerar olika yrkesgrupper 

intervjuats för att få en mer nyanserad bild av deras sociala verklighet. Eftersom 

semistrukturerade intervjuer har använts har det möjliggjort flexibla följdfrågor. Det positiva 

med dessa följdfrågor är att det ger en försäkring om att respondenterna inte feltolkas. Vid 

bearbetningen av studiens empiriska data har varje intervjuledare ansvarat för att transkribera 

de egna intervjuerna, detta för att undvika missförstånd. 

Man kan argumentera för att antalet respondenter i studien påverkar graden av överförbarhet i 

studien, då det enbart är sex respondenter. Det går även att argumentera för att studien redogör 

fylliga beskrivningar. Man kan även hävda att valet av deltagare har resulterat i att studien har 

fått ett annat djup, detta då de har bidragit med intressanta tankar och resonemang om 

problemområdet ur sin specifika yrkesprofession (Bryman, 2008). 

Bryman (2008) betonar vikten av att kollegial granskning i olika moment i forskningen/studien 

och presenterar det som ett kriterium i att försöka nå tillförlitlighet. Under hela studiens gång 

har vi haft kollegial granskning i form av rådgivning från universitetslektorerna: Daniel 

Törnqvist och Urban Karlsson samt doktoranden Devin Rexvid. Vi har sökt oss till dessa 

personer för att få en så nyanserad handledning som möjligt kring studiens alla delar. Devin 

som är doktorand och sakkunnig i frågor om HRV föreslog att vi skulle låta två fall av 

hedersmord influera de två vinjetterna som är en del av vår studie. Detta för att vi ska få genuina 

svar och undvika att leda respondenterna till att uppge specifika svar (Bryman, 2008). 

Slutligen har det identifierats att intervjuledarna har agerat i god tro i studien, samt att avsikten 

med studien var att belysa ett problemområde som är relativt outforskat. 
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3.7 Ansvarsfördelning 

I arbetet med uppsatsen har författarna ansvarat för olika delar. En av författarna ansvarade för 

en intervju och de andra författarna hade två intervjuer var. Den som ansvarat för intervjun har 

även ansvarat för transkribering av den. Efter transkriberingarna var sammanställda 

samarbetade författarna fram de teman som skulle ingå i resultatkapitlet. De fem teman som 

arbetats fram delades upp mellan författarna där varje författare ansvarade för att skriva sina 

respektive avsnitt i resultatkapitlet. I övrigt har allting skett i samråd.  
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4 Resultat 
Resultatet är starkt kopplat till de två vinjetterna som använts i intervjuerna. För att få en bättre 

och tydligare bild av vad som skrivs nedan råder vi läsarna att läsa bilaga I och II innan ni läser 

resultatet. 

I detta avsnitt kommer studiens insamlade material att redovisas. Utifrån studiens empiriska 

data har fem områden identifierats, dessa områden är: vad är hedersrelaterat våld och hur 

uppkommer det?, insatser och åtgärder, svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck, identifieras pojkars och mäns utsatthet? och avsaknad av utbildning. För att 

säkerställa respondenternas anonymitet har de fått fiktiva namn -  familjebehandlarna Peter och 

Anna, polis Conny, socialsekreterare Emelie, komvuxlärare Nils och skolkurator Lina. 

4.1 Vad är hedersrelaterat våld och hur uppkommer det? 

Nils är lärare på en skola där elevernas ålder och härkomst varierar, han säger så här: 

Adam behöver tona ner sin relation till flickan och förstå allvaret i det han gör. Han borde agera med 

respekt för alla inblandade och försiktighet för det kan bli en livshotande situation utifrån deras relation 

och det måste han vara medveten om. Kanske kan jag bidra genom att upplysa honom om det. Att han 

borde gå och samtala med en kurator som har större erfarenhet av sådana här situationer. 

Den bakomliggande funderingen är att Adam inte inser att han befinner sig i en farlig situation. 

För att personerna runt flickan, pappan och släkten inte kommer att acceptera hans beteende, 

som i det långa loppet kommer att bidra till hans död. Att sedan försöka samtala med någon 

mer kunnig, som kan ge bra tips och råd, kan vara livsavgöranden för ungdomar i en sådan 

situation. Möjligtvis kan det vara så att de unga männen inte ser allvaret i hoten och försöker 

provocera fram en reaktion. 

Man behöver kunna se den större bilden berättar Peter; 

Det är ju grunden i det, att det är ett kollektiv som står bakom det. Det är den stora skillnaden mot det 

man slarvigt kallar för vanligt våld, t ex mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Så det är ju 

liksom att det är ett kollektiv som står bakom våldet när det gäller hedersvåld och det är en skillnad. 

Den osynliga kontrollen nämns inte. Livsområden som fritid, vänner, utbildning och framtid är 

något som begränsas av rigida regler och normer, bestämda och dirigerade av kollektivet. 

Därigenom är det väldigt svårt att som utomstående se när det är dags att agera. Oftast så ser man att det 

har gått för långt när det är för sent. - Emelie 

Det kan alltså vara svårt för yrkesprofessionerna att upptäcka hedersvåld och hedersförtryck i 

tid, som när föräldrar förbjuder sin dotter att lämna bostaden om dagarna så att hon inte kan gå 

i skolan. Eller att föräldrar slår sin dotter för att de har fått höra att hon har en pojkvän. Föräldrar 

hotar sin dotter eller son till livet om de blir påkomna med att inleda en relation men någon som 

släkten inte godkänner. Släktingar och föräldrar tvingar sönerna att straffa sina systrar för vad 

de har gjort eller vad andra säger att de har gjort. Föräldrar reser utomlands med sin dotter och 

gifter bort henne mot hennes vilja för att upprätthålla hedern. 
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Skillnaden i utförande av det våld och mord som har skett är ett hett ämne för diskussion kring 

hedersvåld. Man kan förenkla och säga att det är på grund av patriarkatet som hedersförtryck 

och hedersvåld existerar, men när man säger så glömmer man bort kollektivet och kulturen som 

likväl kvinnor och män tillsammans hjälps åt att upprätthålla. 

Så jag tänker, när man tänker på heder.. eller när jag tänker på heder är det så här begränsningar i en, det 

behöver inte vara flicka eller pojke utan att det är en människa som begränsas i sitt sätt, ja men typ att 

umgås med det ena könet, i sitt sätt att utföra olika saker som den skulle vilja i sitt sätt att vistas i, ja alla 

saker som ungdomar, eller personer överhuvudtaget vill vistas i. Eh, så för mig handlar det inte alltid om 

våld så när jag tänker på hedersförtryck. Eeeh. Utan att det är väldigt subtilt. - Emelie 

Mentaliteten och de bakomliggande orsaker som genererar att hedersvåld existerar hör samman 

med det som inte uttryckts, rädslan att gå emot hedersnormer och kollektivet. 

Aah det är ju helt klart Sara här som är liksom brottsoffer, som blir utsatt för hot, och jag tänker att det 

blir extra allvarligt när det är hennes familj, dels tappar du ju stor del av ditt kontaktnät igen då, hon blir 

lätt väldigt ensam i det. - Conny 

För människor som lever under denna hederskodex, ses detta som något som står över andra 

lagar och regler. Eftersom man anser att det är ytterst viktigt för överlevnaden av den specifika 

familjen/klanen. Allt som är avvikande måste bestraffas och korrigeras. Sexualitet, framför allt 

kvinnans sexualitet och renhet, personifieras i bra eller dålig status bland släkt och grannar.Att 

ha en dålig status är något som undviks till varje pris, då det påverkar familjens sociala status. 

Utan heder har man ingenting. Oftast när män råkar illa ut för hedersvåld har de stått upp mot 

sin pappa, farbröder och eller andra manliga släktingar för att skydda sina kvinnliga släktingar 

eller när mannen väljer en, enligt släkten, olämplig partner. 

M jaa.. Men jag, alltså privat har jag tänkt ganska mycket på att man får som aldrig höra om killarnas 

utsatthet, männens utsatthet.. Utan det är alltid tjejernas utsatthet som är värst och det är de man ska 

skydda, det är de man ska omhändertas, det är de man ska placera. Men det händer nästan ingenting med 

killarna för att det finns något konstigt tänk om att de klarar sig ändå för att de är en del av själva systemet 

som förtrycker.  Nä fan, nu blev jag så här dämpad” – Emelie 

Detta blir paradoxalt utifrån vilka roller som pojkar och flickor har i förhållande till förövare 

och offer. Vilket visar hur svårt det är att arbeta med dessa frågor. Det är viktigt att korrekta 

definitioner av problemet blir välkända samt att mer utbildning inom ämnet ges, även med 

särskild vikt på pojkarnas roll. 

Ja men jag tror ju att det är precis det där som, så att, jag tror att mycket handlar om hedersrelaterat våld 

som definition är ganska dålig och det är lätt då att tänka sig, ja men stereotyperna att det handlar om en 

man från ett arabland som är troende muslim som gör det med religiösa förtecken. Eeeh. Men då missar 

du ju ganska mycket, och att det är kvinnan som är målsägaren, alltid, enda målsägaren. Men det finns 

nog väldigt mycket bredare aspekter för det, jag tror inte att hedersvåld egentligen, det behöver inte handla 

om religion, och definitivt inte bara om islam, utan det finns en massa andra religioner där det egentligen 

är någon slags upplevd vision av heder som ligger bakom. Om det sen är heder av familjens rykte på stan 

eller om det är familjens heder sett ifrån hur man tolkar en religiös text. Eeh. Men Ää jag tror helt enkelt 

att det missas. - Conny 

Det finns många svårigheter runt de subtila regler och normer som omringar hedersvåldet, 

exempelvis att det är männen som utför det mesta av det våld som kännetecknas som 

hedersvåld. Ett resultat av det är att man ser kvinnans offerroll men glömmer ibland bort de 
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unga männen. Just för att hedersvåld är bundet till kultur och religion verkar inte 

yrkesverksamma ibland veta vilket ben de ska stå på för att hitta snabba och effektiva lösningar 

på problemet. Lojaliteten mellan männen är i vissa fall starkare än lojaliteten mot exempelvis 

majoritetssamhällets normer och rättsregler. Om man vågar ta avstånd från den kollektiva 

kulturen riskerar man att bli utesluten ur familjegemenskapen och i och med det också förlora 

de privilegier man innehar där. 

4.2 Insatser och åtgärder - Skydd kontra korrigering 

Efter att respondenterna fått ge sina synpunkter på vinjetterna kunde vi genast se ett slags 

mönster som bekräftade det mönster som Sabine Gruber (2011) behandlade i sin rapport I 

skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld. Det rådde konsensus 

bland respondenterna att de unga flickorna behövde någon form av skyddsåtgärd och att de 

unga männen i vinjetterna var i behov av korrigering av beteende genom en rättslig påföljd. 

Detta visar på hur intervjudeltagarna ser de kvinnliga aktörerna som offer och männen som 

förövare. Dock ser flera intervjudeltagare de unga männens utsatthet och påtryckningar av 

andra familjemedlemmar, men det påverkar inte deras ståndpunkt att de unga männens beteende 

bör korrigeras genom en rättslig påföljd. 

Peter och Anna som arbetar med hedersproblematik till vardags inom öppenvården föreslog 

omedelbart att Sara behövde bättre skydd än jourlägenhet, som hon har för tillfället. Sedan 

skulle de inleda en utredning enligt 1 kap 11 § Sol tillsammans med en socialsekreterare. För 

att kunna göra en risk- och skyddsbedömning tittar de på olika faktorer som skulle kunna 

påverka Saras livssituation. De föreslår att man ska titta på om det finns släkt i Sverige, om det 

har förekommit våld/hedersvåld i familjen samt anledningen till varför hennes föräldrar är 

skilda. Familjebehandlarna föreslog även att de skulle prata med henne om att hon inte bör ha 

kontakt med hennes bror eftersom han rapporterar allt till mamman och pappan. Vidare berättar 

Peter att det som kan hända är att när rykten och antydningar sprids kommer familjen att delas 

upp i två läger, antingen är man med familjen eller så är man mot. Peter säger att om Sara i det 

här fallet fortsätter sin relation till brodern kommer han att vara en länk mellan Sara och resten 

av familjen, vilket leder till att hennes livssituation blir alltmer hotad. De behöver även samtala 

med henne om vad det innebär att bryta helt med familjen. Peter och Anna bekräftar att vinjetten 

om Sara är ett exempel på hur ärenden kan se ut för dem i deras yrkesprofession. De tyckte att 

vinjetten tydligt visade hur strukturen fungerar i en familj som lever i en hederskontext. 

När det kommer till brodern föreslår Peter och Anna att det ska göras en polisanmälan på honom 

eftersom han har hotat Sara till livet. De föreslår även att han borde omhändertas. Vidare 

spekulerar de om att brodern inte lär vilja placeras men Peter ger ett exempel på ett ärende som 

de var aktiva i. I det ärendet var det två pojkar som hade börjat utöva kontroll på sina systrar, 

dessa pojkar blev omhändertagna med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) som lagstöd. Detta eftersom det visade sig att de levde i en familj med 

hederskontext. Man såg detta som ett socialt nedbrytande beteende, vilket är ett av kriterierna 

för ett tvångsomhändertagande under LVU. Peter förklarar möjligheterna till förändringsarbete 

med pojken: 



18 
 

Men däremot så får man chansen att kunna påverka honom. Alltså att han kanske blir dömd till 

ungdomstjänst och sånt där eftersom han faktiskt då har mordhotat sin syster. Och att man då kan 

ha de här samtalen med honom, för att på nåt sätt försöka få honom att åtminstone börja fundera, 

vad är det jag håller på med för nånting? 

Fortsättningsvis säger Anna att om brodern inte blir placerad blir han åtminstone aktuell hos 

socialtjänsten och blir han senare dömd till ungdomstjänst för mordhoten kan man göra ett 

försök att få honom att fundera över sina handlingar och få förklarat för sig vad det innebär att 

hota någon till livet samt hur det är att leva i en hederskontext. Anna tillägger att ”Men då 

behöver han mest troligt också komma bort från familjen som har större påverkan på honom än 

socialtjänst eller de tio samtalen på ungdomstjänst eller vad det nu kan vara.” För att få igenom 

ett förändringsarbete med brodern ser de även ett behov av att han kommer bort från sin 

livssituation eftersom hans familj har en stark negativ inverkan på honom. 

Polisen Conny konstaterade att Sara är brottsoffret i den här vinjetten, då hon har blivit utsatt 

för mordhot. Så här säger Conny om Saras utsatthet: 

Ja, det är ju helt klart Sara här som är liksom brottsoffer, som blir utsatt för hot och jag tänker att 

det blir extra allvarligt när det är hennes familj, dels tappar du ju stor del av ditt kontaktnät igen 

då, hon blir väldigt ensam i det. Då är det säkert väldigt svårt att bryta med de normer och 

värderingar som din familj vill ha. Det är svårt nog liksom. Om det sen då behöver vara så att du 

behöver frukta för ditt liv för att du gör det så är det klart att det blir väldigt svårt. 

Conny gör en distinktion mellan hedersvåld och våld i nära relationer, eftersom det är ett 

kollektiv som är inblandat i hedersvåld har offret ett väldigt litet kontaktnät då det är familjen 

och släkten som utövar detta våld. Vidare berättar Conny att om han skulle få kännedom om 

det som har hänt skulle han ta upp en anmälan kring det brott som har skett, då det är ett brott 

som hör under allmänt åtal. Som utredare berättar Conny att man måste lägga stor vikt i att 

verkligen prata med personen och försöka förmedla vad polisen kan hjälpa med. Han berättar 

att om man som utredare ingjuter förtroende från start är det större chans att målsägaren vågar 

berätta om sin utsatthet och stå kvar vid det. Han berättar även att samverkan mellan polis och 

socialtjänst har förbättrats och att ungdomar som berättar om deras utsatthet kan få komma till 

skyddade boenden, det finns även speciella enheter inom polisen som arbetar med detta område. 

I mötet med målsägaren brukar man även ha en socialsekreterare eller kurator på plats som 

bekräftar att polisen kommer att göra det som har sagts. 

När det kommer till broderns situation säger Conny så här: 

Jag tänker att den är också jätteutsatt, alltså förmodligen så har han ett väldigt tryck ifrån pappan, 

det framkommer väl på nåt ställe där att, när han berättar hur pappan var som, ehm, ja när han 

förmedlar till pappan vad som har hänt så reagerar han kraftigt och säger att hon har vanhedrat 

familjen och eftersom han då är mannen i huset så är det han som borde styra upp det här nu. Så 

att det är nog inte lätt för honom heller att, och därför tänker jag också att det är därför det är så 

viktigt att förstå vad det är som ligger bakom. För om vi ska förändra det så måste vi, och det är 

inte någonting man gör på ett kvartssamtal. 

Detta bekräftar även familjebehandlarnas syn, att pojken är utsatt till en viss del men att hans 

beteende är föremål för förändring. Conny har ingen vetskap om det finns ett slags 

behandlingsprogram för personer som lever hederskontext men han föreslår att ett sådant 

program skulle vara ypperligt för brodern. 
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Socialsekreteraren Emelie identifierade Saras utsatthet och säger att ”det är en tidsfråga innan 

hon dör”. Hon föreslår att man borde få bort henne från det här sammanhanget eftersom risken 

för att hon skulle fara illa är väldigt stor. Hon identifierar brodern och pappan som ett hot och 

att det finns en chans att flera manliga släktmedlemmar ansluter sig till deras sida. Emelie tycker 

att jourlägenheten inte är ett adekvat skydd för Sara och föreslår att hon ska placeras i ett 

skyddat boende som ligger långt bort i en hemlig ort, hon föreslår även att Sara ska ha skyddad 

identitet. När det kommer till broderns utsatthet bekräftar Emelie att han är utsatt men inte på 

samma sätt som Sara. Hon berättar att han bor med sin mamma och om man kollar på hans 

livsförhållanden är de inte lika hotade som Saras. Det är först när man har handskats med Saras 

situation som man kan föreslå en möjlig åtgärd för brodern. 

Nils som arbetar som lärare tycker att det är en realistisk situation som återberättas i vinjetten 

och identifierar livsfaran. Han berättar att det är alltid positivt att lyssna och prata med eleven 

som kommer med den här typen av problem. Steget efter är att gå till kuratorn för att fråga om 

vad som är nästa instans. Han berättar att man kan diskutera med polisen som kan ge tips och 

råd med hur man ska hanterar dessa situationer. Han berättar också att han skulle tipsa kuratorn 

och Sara så att de får kontakt med varandra för kuratorn har kunskap om vilka aktörer som ska 

kopplas in. Nils avslutar med att poängtera vikten av att göra polisanmälningar för att gå vidare 

med det som har hänt. 

Lina som arbetar som kurator till vardags bekräftar att det är positivt att socialtjänsten redan är 

inkopplade eftersom det är ett ärende som berör främst den myndigheten och inte skolväsendet. 

Hon utvecklar med att säga att ifall flickan söker sig till henne på skolan måste det finnas en 

direktkontakt med socialtjänsten. Skulle Sara exempelvis söka sig till henne återkopplar hon 

till den ansvarige socialsekreteraren för att stämma av att de har samma information. På frågan 

”Hur tänker skolan om båda syskonen går på samma skola?” svarar Lina: 

Det beror på hur de beter sig om Sara har berättat att hennes bror är hotfull och farlig för henne 

och att han skulle göra nånting[...]Skolan måste återkoppla till Socialtjänsten om vi ser detta men 

om vi inte ser det här och låt säga Hon går på ett program och han går på ett annat program vi ser 

att de går i korridoren och ibland pratar med varandra och det ser inte ut fullt ut Vi ser ingenting 

av det jag tror inte att skolan skulle kunna göra någonting om de inte har som bevis att sära på 

dem och så vidare så går de på skolan så går de på skolan så går de på skolan får de röra sig fritt 

tills han gör någonting som inte är okej. Det som är grejen med heder som jag ser det handlar om 

en hel familj, det handlar inte bara om att han lägger fram ett budskap som väldigt många står 

bakom risken är om vi plockar in honom och säger att det här inte okej. Då tänker jag han att det 

är flickan som har berättat för skolan vilket kan sätta henne i större fara och det här som ger 

hedersproblematiken svårt. 

Lina ser att det finns ett behov att hjälpa Sara och hon ser även broderns roll som förövare. Hon 

berättar även att handläggningsrutinerna nyligen är reviderade och att man i skolväsendet nu 

fokuserar mer på personens skyddsbehov. 

När det kommer till vinjett I som behandlar Adams livssituation är familjebehandlarna överens 

om att Adam är förövaren, som flickan och pappan ska skyddas ifrån. På frågan om de kan 

skydda Adam under någon lagstiftning svarar Anna: 

Han har ju hotat, han har ju faktiskt dödshotat pappan. Adam hotar återigen pappan men denna 

gång hotar han med att om en till polisanmälan görs kommer han att döda honom. Han har uttalat 
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dödshot och är straffmyndig, så jag tänker att den här pojken ligger risigt till, han borde häktas, 

han har slagit flickan, misshandlat henne[…]Så jag tänker att det är en riktig ful fisk den där Adam, 

jag tänker att han ska komma bort från marknaden men kanske inte för att skyddas utan snarare 

för att omhändertas, häktas! Tänker jag utifrån vad han gör och säger då. 

Peter säger att trots att Adam inte är en trevlig person utsätter han sig själv för fara då han 

mordhotat pappan. Eftersom de inte har någon vetskap om hur stor släkten är på pappans sida 

kan de inte göra en riskbedömning, Peter avslutar med att konstatera att risken finns att Adam 

förlorar livet om han fortsätter att bete sig som han gör. Ur ett riskperspektiv ser de att Adam 

utsätter sig själv och flickan för ännu mer fara då han ringer pappan och berättar att flickan har 

förlorat oskulden till sin kusin. I sin profession berättar Anna att det är viktigt för dem att fråga 

om flickan är oskuld, detta gör de inte i ett moraliskt avseende utan ur ett risk- och 

skyddsperspektiv. Visar det sig att flickan inte är oskuld kan det öka hotbilden mot henne. Peter 

inflikar ”Ja, det finns en viktig sak, och det sa vi ju ingenting om i förra, finns det yngre syskon? 

Finns det syskon som är under 18 år, så behöver man inleda en utredning på dem också”. Denna 

utredning avser då att undersöka de yngre syskonens livsförhållanden. Peter och Anna ser 

Adams utsatthet, men då han har utfört så pass grova brott kan de inte garantera att det som de 

samtalar om stannar emellan dem. Vidare säger de ifall Adam hade sökt sig till socialtjänsten 

för hjälp och berättat om hela bakgrunden till problemet hade de varit tvungna att göra en 

polisanmälan. På frågan om de kan identifiera mönster i HRV berättar Peter: 

Det är ett kollektiv som står bakom, det är den stora skillnaden mot vad man kallar det för slarvigt 

vanligt våld, att mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Så det är ju liksom att det är 

ett kollektiv som står bakom våldet när det gäller hedersvåld och det är en skillnad. Jag kan inte 

gå till min brorsa och säga att, att min dotter hon var ute och har träffat en pojkvän, hon är 15 år 

gammal så nu följer jag henne till skolan varje dag, jag har slagit henne och sådär. 

De berättar även att i nästintill alla fall som de arbetar med är det unga flickor som utsätts för 

begränsningar och förtryck på olika sätt av manliga släkt- och familjemedlemmar.  

Conny identifierar flickan som målsägare och Adam som gärningsman, han identifierar även 

föräldrarna som gärningsmän. Han ser flickan som ett offer i dubbel bemärkelse och han 

berättar att detta kan ha negativ betydelse vid förhörstillfällen. Det som försvårar förhören är 

att offret oftast håller tillbaka på sina historier och att han i sin roll som utredare kan ana att det 

har hänt mer än vad de berättar. Conny föreslår inte någon slags åtgärd i Adams fall men han 

berättar att det är viktigt att visa empati gentemot gärningsmännen. I sin profession berättar han 

att även om han inte försvarar detta beteende måste han försöka sätta sig in i personernas 

situation för att kunna göra en objektiv utredning. 

Socialsekreteraren Emelie ser även flickans utsatthet från familjen, ”Hon får ju inte vara öppen 

med vem det är hon pratar med, vem det är som ringer. Hon måste smussla och det är ju en del 

av hedersförtrycket alltså det är ju en av det som gör det så svårt att man måste hela tiden dölja, 

eller smygandet i sig är en utsatthet.” Vidare ser hon även att flickan är utsatt för kränkningar 

samt misshandel från Adam, vilket gör henne till offer i dubbel bemärkelse. När det kommer 

till praktiska insatser skulle hon starta en utredning utifrån den informationen att det finns våld 

i hemmet, vidare skulle hon arbeta utifrån de frågeställningar som tas upp i BBIC-mallen. 



21 
 

Emelie berättar att i arbetet med barn måste hon alltid utgå från barnets olika behov. 

Fortsättningsvis berättar hon: 

Men skulle det här komma som den är och bytt ut de här namnen till arabiskklingande namn så 

går det undan. För.. Det går inte undan på rätt sätt alla gånger, utan oftast går man händelserna i 

förväg och man skulle behöva stanna upp och tänka ”ska man prata med den och den och den och 

den?” men det gör man, för det finns en färdig mall om, och hur det bör gå till. Och det kan vara 

mer skada än nytta egentligen. 

Detta tror hon kan göra mer skada än nytta, hon föreslår att man istället ska processa den 

information som finns tillgänglig. Sedan skulle hon inleda en utredning där hon även 

undersöker bakgrunden till dessa problem. 

Läraren Nils berättar att om Adam var hans elev skulle han göra ett försök att förklara allvaret 

i hans handlingar. Han berättar även att han skulle be honom att tona ner sin relation till flickan 

och förstå allvaret i de brottsliga handlingar som han har utfört. Nils berättar att i sin yrkesroll 

kan han finnas där som ett bollplank och informera att om Adam inte ändrar på sitt beteende 

kan han utsätta sig själv och flickan för fara. Efter det kan han inte göra mycket mer än att 

upplysa honom att söka sig till skolkuratorn eftersom det är de som har dessa ärenden i sin 

arbetsbeskrivning. På frågan om hur skolan skulle agera om Adam och flickan gick på samma 

skola svarar Nils, ”Ja, utifrån sitt beteende på skolan gör man en polisanmälan och han är inte 

välkommen tillbaka till skolan efter det. Det brukar vara så att offret ska göra polisanmälan men 

i detta fall är det nog läge att det är rektorn som gör en polisanmälan.” 

Lina tycker att Adams beteende inte är korrekt och att det är det som ligger till grunden för hans 

komplicerade situation. Hon följer upp med att berätta att i sin profession måste hon vara 

källkritisk. Ifall informationen om Adam kommer till hennes kännedom via en elev kan hon 

inte utgå från att det är helt sant. Det är detta som gör att hon inte kan agera direkt utan hon 

måste få mer information från fler håll. Hon ser också Adams behov av vägledning och stöd, 

hon berättar att hon skulle avråda honom från att hamna i en konflikt med flickans familj. Ett 

tips som hon skulle ge Adam är att försöka lösa situationen med flickan på ett bra sätt och 

försöka undvika konflikter. Sen berättar Lina att Adams familj ska informeras om den pågående 

konflikten och den polisanmälan som har gjorts mot honom. Lina säger också att pappan i det 

här fallet kan vara ett hot, att han till exempel skulle kunna skicka någon att ”hoppa på” Adam, 

och att Adam då kan råka riktigt illa ut. I så fall säger hon att hon som kurator hade behövt 

kontakta socialtjänsten för att göra en anmälan. 

4.3 Svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck - Rädsla och hot 

De intervjupersoner som var delaktiga i studien har olika erfarenheter av att arbeta med HRV. 

Vissa jobbar med dessa frågor på heltid medan andra stöter på det mer sporadiskt. Dock lyckas 

alla respondenter på något sätt visa att det råder olika svårigheter i arbetet med detta 

problemområde. 

Familjebehandlarna Peter och Anna berättar att det har erfarenhet av rasistanklagelser riktade 

mot sig. På frågan om det är många som är rädda för att få rasiststämpeln svarar Peter, ”Ja så 

är det, så är det definitivt![...]Ja, det är när man börjar prata om kanske mekanismerna bakom 

hedersvåld och när man börjar prata om saker som i vissa kretsar inte anses rumsrent.” Anna 
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berättar sen att det är en strategi som är vanlig bland vissa familjer och det man gör är att försöka 

tysta den yrkesverksamma som arbetar med hedersproblematiken. Anna berättar att det är en 

otrolig förolämpning att få sådana anklagelser emot sig som yrkesverksam, det leder till att man 

gör en rannsakning av sig själv och funderar på om man har gjort eller sagt något som är fel. 

Ur ett framtidsperspektiv så kan det även leda till att man blir osäker på sig själv och begränsar 

sig i sin yrkesroll. Peter avslutar med att berätta, ”Ja, jag tar ju hundra rasistanklagelser bara jag 

kan rädda en tjej.” Han berättar även att det kan bero på att högerextrema krafter och 

sverigedemokrater som har kidnappat den här frågan och använt det för att påvisa negativa 

konsekvenser av mångkultur och invandring. Peter ger även exempel på ett tillfälle där han har 

fått dessa anklagelser emot sig och det är när han har haft samtal med föräldrar om 

barnuppfostran i Sverige och vad det innebär att leva i en hederskontext. Peter berättar att om 

man väljer att tro på släkten och familjens ord så kan barnet råka illa ut, men om man istället 

går på flickans ord så finns det en chans att man blir anklagad för rasism. Peter avslutar med att 

berätta att det är viktigt att de utgår från barnkonventionen när de arbetar med ärenden som 

berör barns livsförhållanden.  

Polisen Conny upplever att det är en stor utmaning att arbeta med frågor som rör HRV. I sin 

yrkesroll upplever han att det är väldigt svårt att utreda i dessa ärenden då målsägaren oftast är 

förtryckt på olika sätt. Det gör att målsägaren har lite förtroende för hjälp som kommer från 

personer som är utomstående. Han visar förståelse för att målsägarna har kontakt med 

familjemedlemmar och att de upplever att det finns kärlek och omtanke sinsemellan dem. Han 

säger även att förutsättningarna för att driva igenom en utredning inte alltid är goda eller lyckade 

då målsägarna oftast undanhåller information från polisen. Detta leder till att målsägarna oftast 

tappar trovärdighet i ärendet gentemot den tilltalade, eftersom polisen inte har mycket substans 

att grunda sina utredningar och beslut på. 

Socialsekreteraren Emelie uttrycker att det är svåra ärenden som beskrivs i vinjetterna och att 

det är hemskt att man automatiskt ser flickornas utsatthet men man ser inte de unga männen på 

samma sätt. Man gör en bedömning utifrån deras livsförhållanden att man kan arbeta med dessa 

unga män men detta prioriteras inte lika högt som arbetet med flickorna. Emelie tycker att det 

är svårt att som utomstående veta när hon ska agera och inte vara passiv. Hon berättar dock att 

risken med att vara för passiv är att barnet far illa, vilket hade varit förödande. Emelie avslutar 

med att identifiera en stor svårighet och det är vid initiering av utredningar i familjer. Hon 

berättar: 

En familj som egentligen det går bra för ska in på utredning som kan förvärra situationen om man 

inte har, för det är ju inte alla gånger man har resurser att, ja men, skydda de här barnen om det nu 

skulle vara på riktigt, alltså att det är ett faktiskt förtryck. Så det är väl det som jag önskar, ett 

bredare samarbete och ett bredare perspektiv hos oss socialsekreterare och framförallt för de som 

jobbar med, ja men med utredningar för att det kan ha förödande konsekvenser och det har funnits 

fall där man till exempel har, för vi har ju flera månader på oss och man har låtit barnen bo hemma 

och under tiden man gör utredningen, och så när beslutet kommer så har det hänt något redan. Ja, 

kanske att familjen har flyttat bort, ja det kan bli jättefel om man gör det här i fel ända. 

Detta visar på de olika svårigheterna som finns för socialsekreterare. 
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Läraren Nils berättar att om det skulle komma en elev till honom med liknande problem så 

skulle han inte kunna bära på den informationen själv, utan han skulle vara tvungen att prata 

med någon annan. Det svåra när det handlar om situationer där det står mellan liv och död så är 

det svårt att veta vad man ska göra, man inte vill göra för mycket men inte heller för lite. Nils 

som tidigare har jobbat på en gymnasieskola berättar att det fanns en mer självklar kollega att 

söka sig till med dessa typer av problem. Han berättar att det finns potential att starta ett bra 

samarbete mellan olika aktörer på hans nuvarande arbetsplats och att det kan vara positivt vid 

framtida fall. 

Skolkuratorn Lina berättar om en kollega som arbetade i ett snarliknande fall där det resulterade 

i att kollegan inte kunde bo hemma på ett tag för att hon hade fått ta emot dödshot. Lina berättar 

att hon har en familj, två barn och ett tryggt hem, och att hon inte skulle gå hur långt som helst 

för att riskera detta. Hon berättar, ”...det är det som är så hemskt med den här problematiken 

för om vi i det svenska samhället backar så får det här leva vidare. Men jag skulle backa.” Hon 

föreslår att samhället behöver utveckla ett skyddsnät för professionella som arbetar med dessa 

problemområden. Då det är de professionella som fattar de olika besluten kring denna 

problematik kan det hända att man hamnar i ett läge där man riskerar sin egen säkerhet. Då 

behövs ett skydd för att kunna känna sig trygg som professionell som person. Vidare berättar 

Lina att om det inte finns skydd för professionella finns en risk att många undviker att ta på sig 

dessa ärenden och problematiken fortlöper, samtidigt som ungdomar råkar illa ut.  

4.4 Identifieras pojkars och mäns utsatthet? 

I vinjett I som handlar om Adam är det först och främst Adam själv som är det stora offret, 

baserat på att det är han som blir mördad. Flickan som Adam har haft ett förhållande med är 

också ett offer, hon blir förvisso inte mördad men hon utsätts för ett förtryck och får utstå annat 

som man inte ska behöva utstå. Förövarna (brottsutövarna) i vinjetten är Adam och flickans 

pappa. Vinjett II som handlar om Sara har, vilket går - och är värt - att diskutera, två offer och 

minst en förövare. Här ser vi Sara och hennes lillebror som offer, och Saras lillebror och 

eventuellt pappa som förövare. Sara ses som offer eftersom hon lever under ett förtryck och hot 

från sin familj samt att hon kontrolleras, eller är ”under bevakning”. Saras lillebror kan också 

ses som ett offer på grund av att hans familj pressar honom till att bevaka och "bestraffa" sin 

syster. 

När man går igenom intervjuerna kan man se att respondenterna har en tendens att i första hand 

diskutera flickornas utsatthet och situation. Vad detta kan bero på kommer beröras längre ner i 

texten. 

När vinjett I om Adam presenteras för de olika respondenterna så finns det en gemensam 

nämnare för alla respondenters svar: de talar om flickan som offer och Adam som förövare. 

Detsamma gäller för vinjett II som handlar om Sara, då är det Sara man talar om som offer och 

lillebror och familjen talar man om som förövare. Nedan presenteras citat från respektive 

intervju när de läst vinjett I: 

...Och framförallt med flickan då, att.. Då måste man göra ett omhändertagande om hon nu inte 

själv inser och det vore ju det absolut allra allra bästa att ha samtal med nån som Anna, att få 

liksom...vad är det för framtid som väntar dig. Alltså din mamma och pappa har hotat dig med 
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kniv om du nu skulle...om du nu blir kär i en kille, vad händer? Kommer de att döda dig, kommer 

de att gifta bort dig och så vidare?... - Peter 

Alltså det är ett otroligt komplicerat fall inom båda läger som verkar ha det dysfunktionellt på 

båda sidor tänker jag, både för flickan och för pojken fast för flickan är det ju mer familjen som 

är dysfunktionell. Med pojken är det mer han själv som inte beter sig riktigt korrekt... – Lina 

Ja då kan man ju försöka vara ett bollplank till honom det gäller ju att förklara allvaret för honom, 

när han hotar flickans pappa. Det är ju en brottslig handling få han att sluta med det. Men sen efter 

det är slut. Att Adam behöver tona ner sin relation till flickan och förstå allvaret i det han gör. Han 

borde agera med respekt för alla inblandade och försiktighet det kan bli en livshotande situation, 

Utifrån deras relation och det måste han vara medveten om. Kanske jag kan bidra att upplysa 

honom om det. Att han borde gå på samtal med kurator som har större erfarenhet av sådana här 

situationer. – Nils 

Eeeh, det svåra är väl att det är så komplext, alltså att.. ehm.. Hon är målsägare gentemot den här 

killen, så hon har blivit utsatt för brott av honom och som ungdom, eller ja egentligen för vem 

som helst, så behöver du ju såklart stöd utifrån. – Conny 

Nä men och så där är det ju, hur hon ska förhålla sig till, men från pappans, från familjens sida. 

Hon får ju inte vara öppen med vem det är hon pratar med, vem det är som ringer. Hon måste 

smussla och det är ju en del av hedersförtrycket alltså det är ju en av det som gör det så svårt att 

man måste hela tiden dölja, eller smygandet i sig är en utsatthet. - Emelie 

Och efter att de läst Vinjett II: 

Det låter värre för Sara. Om man, jaa. Hur ska detta sluta nu blir jag ju nyfiken på slutet! Jaa.. Vad 

ska jag, jaa.. Det är många bitar, stackar henne, nu måste hon ju typ.. Det är bröder och en pappa 

som kanske snart kommer igång, och en mamma, det är en tidsfråga innan hon dör typ, det är så 

här ’ooh’.. – Emelie 

Ja, jag tänker många saker. Dels så kommer hon att behöva skydd verkar det som, bättre skydd än 

vad hon har redan. – Anna 

Det beror på hur de beter sig om Sara har berättat att hennes bror är hotfull och farlig för henne 

och att han skulle kunna göra någonting. – Lina 

Hon hade en oro framför allt och det var hennes lille bror?... ...Alltså det här är ju läskigt.. Och 

detta är ju ganska realistiskt och då är det en livsfara. – Nils 

Aah det är ju helt klart Sara här som är liksom brottsoffer, som blir utsatt för hot, och jag tänker 

att det blir extra allvarligt när det är hennes familj, dels tappar du ju stor del av ditt kontaktnät 

igen då, hon blir lätt väldigt ensam i det. – Conny 

Det man kan se utifrån vilka reflektioner respondenterna gav efter att ha läst vinjetterna är att 

alla tenderar att i första hand titta på flickans situation, i vinjett I pratar man i första hand om 

flickvännen och i vinjett II pratar man i första hand om Sara. Dock är det viktigt att komma 

ihåg att de inte endast talade om flickornas utsatthet! Det citaten talar för är att respondenterna 

i första hand ser flickornas utsatthet. Varför? 

Vinjetterna är som sagt baserade på två olika brottsfall. Både vinjett I och vinjett II har ett 

kvinnligt offer, bägge har även fått insatser från socialtjänsten – flickvännen (vinjett I) har blivit 

omhändertagen av socialtjänsten och Sara (vinjett II) är placerad i jourboende via socialtjänsten. 

Med det sagt gör respondenterna rätt i att se flickornas utsatthet, som dessutom beskrivs i både 



25 
 

vinjett I och II. Det som är intressant är att samtliga respondenter i första hand talar om männen 

som förövare. Nedan presenteras några citat från intervjuerna där man talar om pojkarna: 

Man behöver också prata med henne om att hon kanske inte kan ha kontakt med sin bror längre, 

därför att det utgör en fara för henne eftersom han rapporterar till mamman och rapporterar till 

pappan. – Anna 

Ahmed (intervjuare): Tänker ni att han... Eller tänker ni kring pojken att han blir aktualiserad 

hos socialtjänsten? 

Peter och Anna: Mm, jaa. Det tänker vi absolut! 

Anna: Han har hotat sin syster till livet, lever i en hederskontext 

För att jag tror att det är en del som måste till att han...han har gjort så pass grova brott alltså – 

Peter 

Med pojken är det mer han själv som inte beter sig riktigt korrek” - Lina 

Men med pojken tänker jag annorlunda för att han har ju gått flera kriminella handlingar. – Lina 

Han vet väl lite grann, ja jag vet inte om han, jag vet inte om han är utsatt så.. Men att han trycker 

ju på rätt knappar hos pappan, att han vet.. – Emelie 

Ja då kan man ju försöka vara ett bollplank till honom det gäller ju att förklara allvaret för honom, 

när han hotar flickans pappa. Det är ju en brottslig handling få han att sluta med det. - Nils 

Adam, mm, jaa.. *tänker* Jaa, alltså, jag vet egentligen, alltså det, han.. Det är klart det blir 

komplicerat att ha en relation  med nån som måste hålla det hemligt. Ehm.. Vi brukar ju som prata 

om att man ska ha empati för även gärningsmän, det är väldigt viktigt – Conny 

Sen försvarar det absolut inte det han gör gentemot henne, att han slår henne alltså det finns det 

inga försvar för. Men det kan vara bra att förstå vad det är som ligger bakom, tänker jag. – Conny 

Som man kan utläsa från citaten ovan talar respondenterna om att pojkarna har begått kriminella 

handlingar, vilket i sak är sant. Det som är intressant är att man inte initialt pratar om pojkarnas 

utsatthet. För att få svar på hur respondenterna ser på pojkarnas utsatthet krävs att frågan ställs. 

I intervjuerna har intervjuledarna frågat hur respondenterna ser på pojkarnas utsatthet i 

respektive vinjett. Så här säger Peter angående vinjett I 

Peter: Sen är det ju också...sen kan det ju finnas hot mot honom också naturligtvis. Om han..han 

slänger ur sig dödshot mot pappan och mot...och liksom hotar flickan och sådär och då undrar man 

ju vad har flickan och hennes föräldrar vilken släkt har dem på sin sida liksom. Kommer de att se 

till att han omhändertas på nåt sätt alltså...att de dödar honom eller att han...för det kan ju vara så 

att det finns en fara för honom också trots att han är ju en riktig...ingen trevlig person. 

Ahmed: Han kanske inte inser hur utsatt han egentligen är...att han kan bli utsatt för... 

Peter: Ja, så kan det vara också att han blir dödad av hennes släkt. 

Peter nämner något intressant i citatet ovan, ”Kommer de se till att han omhändertas på nåt sätt 

alltså.. att de dödar honom eller att han..” Detta visar på en medvetenhet om fenomenet. Peter 

bekräftar att det finns kännetecken för att kunna identifiera den hotbild som Adam i vinjett I 

lever i. Angående vinjett II säger Emelie så här: 



26 
 

Jo men nog skulle man tycka att han också är.. *tänker en stund* Jo men han är ju också utsatt för samma 

typ av förtryck men man, i och med att han bor hemma, asså han bor ju hemma med mamma och pappa.. 

Nä det var pappan som bodde långt bort, nån annanstans.. Men han är ju ändå hemma, och man skulle 

tänka att han kanske inte har det här, även om det vi sa, även om det här trycket finns på avstånd från 

pappans sida, är det inte nära skulle man kunna tänka. Men det finns ju en storebror där nånstans också 

som säkert också har.. *Funderar och skrattar* Men jag tror att du förstår, jag är inte stolt! Det är så svårt, 

det är så hemskt att det är så, att man tänker automatiskt på det sättet. Man skulle inte tänka på att killen 

är utsatt, jag skulle inte tänka på samma sätt att killen är utsatt, att lillebrodern är utsatt. 

I det sistnämnda citatet syns en ambivalens. Emelie säger att han är utsatt för ett förtryck, men 

senare säger hon att man inte skulle tänka på det. Detta är ett tecken på att man i första hand 

inte söker efter att identifiera pojkens utsatthet, utan att man i första hand lägger fokus på Saras 

situation. Detta kan bli problematiskt, till exempel hade man kunnat tänka att om man ser på 

lillebroderns situation, och söker åtgärder för honom, kanske hotbilden mot Sara hade minskat. 

Istället ser man på Saras situation och letar efter åtgärder för att förhindra någon annan att göra 

något mot henne. 

4.5 Avsaknad av utbildning 

Under detta tema framgick det att kunskapen lider på grund av avsaknad av utbildning. I och 

med detta har avsnittet delats upp i två delar – Utbildning respektive kunskap. 

4.5.1 Utbildning 

När man tittar närmare på vad respondenterna berättar angående utbildning vad gäller HRV, 

eller hederskultur, kan man se att oavsett vilken yrkeskår man tillhör finns en avsaknad av 

relevant utbildning. Avsaknaden av utbildning ser olika ut för de olika respondenterna, vissa 

har mer och vissa har mindre. Till exempel berättar familjebehandlarna Peter och Anna, som 

nu har omfattande kunskap och erfarenhet på området, att anledningen till hur de kom att jobba 

med dessa frågor inte berodde på att de hade stor kunskap om ämnet sedan tidigare, utan att de 

hade jobbat en längre tid inom socialtjänsten. När Peter och Anna ombads att berätta om sitt 

yrke och sina erfarenheter berättar de om ett fall de kom i kontakt med ungefär tio år tillbaka, 

så här säger Peter: 

...tanken var att vi skulle göra nåt slags förändringsarbete i den familjen och det kände vi att vi, vi 

visste ingenting vi hade ingen som helst kunskap utan vi fick det utifrån att vi hade jobbat ganska 

länge inom socialtjänsten så att dom tyckte att vi passade till det då. Så att därför så, efter så..det 

vi gjorde..det blev ingen förändring i familjen. Flickorna är fortfarande i skydd, det får man bara 

tacka Gud för. 

Vidare berättar de att de då ”inte hade tillräckligt med kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck” och att de hade ett önskemål om att få lära sig mycket mer om ämnet ifall de skulle 

fortsätta att jobba med sådana frågor. Vid samma tidpunkt, berättar Peter, hade 

ungdomsstyrelsen en 7,5 poängs utbildning i HRV som både Peter och Anna deltog i. Det 

handlade om ca 3x3 dagar med fysisk närvaro i form av olika föreläsningar. Vid denna 

utbildning fick de lite ”olika bilder från olika människor” men framför allt lärde de känna flera 

personer som jobbade eller ville jobba med dessa frågor. Senare gick de ytterligare en 7,5 

poängs utbildning som länsstyrelserna i norrlänen stod för som de kallade för 

spetskompetensutbildning. Det handlade om 9-12 dagar sammanlagt. Utöver dessa utbildningar 

berättar Anna att hon läst Antropologi och då kommit i kontakt med dessa frågor. 
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Peter och Anna har alltså läst 15 poäng för ämnet HRV, och anledningen till att de kommit att 

börja arbeta inom området är på grund av att de blev tilldelade ett ärende eftersom de hade 

arbetat en längre tid inom socialtjänsten. Det är alltså erfarenhet av andra fall som ledde fram 

till detta. I nuläget har både Peter och Anna stor erfarenhet av att arbeta med HRV efter att ha 

arbetat med dessa frågor i cirka tio års tid, men utbildningsmässigt finns det inte mycket att se 

tillbaka till. 

Lina som arbetar som kurator på en gymnasieskola säger att ”vi skulle behöva bli bättre 

utbildade och vi skulle behöva uppdateras inom detta ämne”. Hon berättar att det var väldigt 

många år sedan hon gick sin universitetsutbildning och att de inte pratade så mycket om sådana 

saker då, men att hon däremot har fått vidareutbildning via länsstyrelsen. Vidare säger hon att 

”skolan har inte aktivt sagt ’detta ska du utbilda dig i’ utan det är vi kuratorer som har insett 

vikten av att utbilda oss själva i detta ämne”. 

Det faktum att skolan inte aktivt kräver att man utbildar sig inom ett så pass allvarligt ämne 

leder alltså till att om man som anställd vill ha bredare kunskap inom området ligger ansvaret 

på den enskilda individen. I det stora hela kan detta vara ett problem i och med att man kan 

komma i kontakt med sådana ärenden och om man då inte har kunskap om ämnet kan det finns 

stora svårigheter, inte bara att identifiera vad det handlar om, utan även hur man ska gå tillväga 

med ärendet. 

Lina berättar dock att det finns hjälp att få för personalen, de har något som kallas för 

konsultationsforum som de kan kontakta för att få hjälp  i form av råd och tips om utbildningar.  

Socialsekreteraren Emelie säger så här angående hur mycket ämnet berörts på hennes 

utbildning: 

Väldigt lite, det var bara duttat när jag gick men ändå hade jag valt ett ämne som skulle vara 

specifikt inriktat mot det.. Uhm, här på utredningen har vi inte haft en enda utbildning, om 

hedersrelaterat förtryck, inte en enda gång har vi suttit och pratat om det, inte en enda gång har vi 

diskuterat det utan man har kommit förbi nån utredning. 

Och på frågan om vad som hade gjort henne mer trygg i sin arbetsroll gav hon svaret: 

Jamen det är alla de här, en engagerad chef som lyfter upp de här frågorna, framförallt utifrån att 

väldigt många meningslösa anmälningar kommer. Med de frågorna som vi ändå inte kan göra 

någonting åt för att vi inte kan, vi vet inte hur vi ska göra någonting åt det. Ehm.. Och mer 

utbildning alltså mer professionell, neutral kunskap. Som inte är vriden åt nåt håll..  

Det finns alltså en lucka i utbildningen, hon menar att hon under sin utbildning inte blivit 

erbjuden adekvat kunskap i ämnet och att detta lett till att hon känner sig osäker i att arbeta med 

dessa frågor. Hon nämner också att det finns personer som är utbildade i detta ämne, och 

personer som har upplevt det eller blivit utsatta för det och som skriver om ämnet. Hon förstår 

inte varför man inte använder sig utav dessa källor för att införskaffa kunskap. Emelie berättar 

vidare om utbildningen, och om avsaknaden av kunskap inom diverse områden. Hon säger så 

här: 

...alltså jag önskar att det fanns nån röd tråd i det här med utbildningen som med alla andra riktiga 

ämnen. Ja men man tuttar på lite grann i termin två, inte vet jag, termin fyra och så har man lite 



28 
 

större där på slutet för att ja men att.. Ja men man ska vara socialsekreterare för att jobba här men 

man har inte den kunskapen. Men det är det man ska jobba med, så att det krockar. Det rimmar 

illa. Nånting går inte ihop där...  ...Jag blir så frustrerad för att jag tänker, hur fan ska du förvänta 

dig att jag ska kunna jobba med det här när jag inte ens ges möjlighet till det? 

Polisen Conny berättar att man nu för tiden berör ämnet HRV i polisutbildningen, men att när 

han själv läste på polishögskolan så ”fanns inte” HRV, man använde sig inte av den termen. 

Han säger att ”Det fanns förstås, men det var inte synligt, man diskuterade inte om det. Jag har 

inget minne av att vi diskuterade det på skolan”. Som svar på frågan ”hur ofta använder man 

sig av sådana tankar och begrepp inom polisyrket?” säger Conny följande: 

Oj, det beror nog väldigt mycket på individ och väldigt mycket på vart du jobbar. Och väldigt 

mycket på fallenheter och intresse för frågorna. För att vi pratar ju om det på skolan också, inte i 

mitt ämne men i andra ämnen. Så att det finns ju med i utbildningen men om man inte tar till sig 

det så kanske du inte tänker på det heller. Ah men på individnivå skulle jag nog säga. 

Det finns ingen ”modell” för hur man ska tänka i dessa frågor, utan som han säger så är det ett 

”upptäcktsbrott”, alltså att man inte letar efter tecknen, utan man upptäcker dem när man arbetar 

med fallet. 

Komvuxläraren Nils säger att ”det är ingenting som direkt pratas om, det skulle vara värt att 

uppmärksamma det. Tänka igenom det och göra en handlingsplan för hedersrelaterade 

konfilkter”. Han säger också att han tycker att det känns lite svårt och att han kan för lite, och 

att han borde ha bättre koll. 

Sammanfattningsvis finns det en lucka i kunskapen om HRV. Av sex respondenter är det endast 

två (familjebehandlarna) som har utbildat sig specifikt för att kunna arbeta med dessa frågor. 

De är också de enda som specifikt arbetar med just denna problematik. 

4.5.2 Kunskap 

Till skillnad från övriga respondenter så arbetar familjebehandlarna Peter och Anna specifikt 

inriktat mot hedersproblematik och har genom sitt yrke och sina erfarenheter/utbildningar fått 

en stor kunskap inom området. I intervjuerna blir det märkbart då de inte tvekar på att komma 

med analyser om vad som bör göras i de olika fallen som presenteras i vinjetterna. Följande är 

ett utdrag från intervjun, efter att Peter och Anna har läst vinjett II om Sara: 

Ahmed: Om du eller ni skulle få det här ärendet av er receptionist, liksom vilka aspekter tänker 

ni på spontant. Eller hur tänker ni såhär skulle vi gått tillväga? 

Anna: Ja, jag tänker många saker. Dels så kommer hon att behöva skydd verkar det som, bättre 

skydd än vad hon har redan. Sen tänker jag också att man skulle ju behöva få reda på lite mer om 

hur familj och släkt ser ut. Vad som finns i Sverige, Hur gammal brodern är, hur gammal flickan 

är. Nu är hon ju efter gymnasiet, hon läser ju upp gymnasiebetyg. Man skulle behöva.. 

Ahmed: Broder är ungefär 15-16 

Anna: Ja, man skulle behöva titta om det finns släkt i Sverige, man skulle också behöva titta på 

om det har förekommit våld i familjen?, varför är föräldrarna skilda?, man skulle behöva titta på 

om det har förekommit hedersvåld, släkten i hemlandet. Nu står det inte vart hon är ifrån. Om 

det har förekommit hedersvåld på nåt sätt, om hon känner till andra saker som har hänt. För det 

ökar ju allvarlighetsgraden om man känner till att det finns sånna saker om dom har berättat om 
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nån faster som gjorde si och så för att hon gjorde osv. Så man skulle behöva få reda lite mer 

bakgrundshistoria och sen behöver man skydda flickan tänker jag. 

Peter: Absolut! 

Anna: Hon kan inte vara kvar där, om man..Ja nu pratar jag bara. Man behöver också prata med 

henne om att hon kanske inte kan ha kontakt med sin bror längre, därför att det utgör en fara för 

henne eftersom han rapporterar till mamman och rapporterar till pappan. Så man behöver både 

prata med henne om det, man behöver också motiverande med henne om vad..vad skulle det 

innebära att bryta helt med sin familj...det är en sak...nu har hon kunnat ha kontakt med mamman 

och med bror, men när det kommer dom här hoten, där vid upprepade tillfällen har hennes bror 

hotat henne och hotat med att ta hennes liv. Då behöver man hjälpa henne att komma dit... 

Ahmed: Att kanske ta avstånd? 

Anna: Ja, ta avstånd! Därför att det är för farligt för henne, det är det spontana när jag läser det..det 

jag tänker.. 

Det blir tydligt att de besitter kunskap inom området, de börjar på en gång att reflektera över 

situationen och bedöma skyddsbehovet hos Sara, vilka insatser som kan vara aktuella, vilken 

information man skulle behöva inhämta för att gå vidare med fallet. Detta verkar komma 

instinktivt, utan att tveka. Det blir tydligt att de har erfarenhet av att jobba med hedersrelaterade 

fall och att de vet vilken information de behöver för att kunna arbeta med ärendet på ett bra sätt. 

När de andra respondenterna får läsa och reflektera över samma vinjett så ser den inledande 

responsen annorlunda ut, det innebär dock inte att övriga respondenter inte har kunskap om hur 

de ska gå tillväga men det går att utläsa en skillnad i svaren. Till exempel säger kuratorn Lina 

att eftersom socialtjänsten redan är inkopplad ska skolan inte jobba med sådana saker, dock att 

de skickar vidare informationen till socialtjänsten om de får in sådan information (som 

presenteras i vinjetten). Detta tyder på en kunskap om hur hon ska hantera ärendet i form av 

informationsutbyte med socialtjänsten. Vidare säger Lina att ”...däremot är det ju självklart att 

skulle Sara komma hit och prata om det som händer så kan vi resonera om det och jag kan 

vägleda, peppa henne. Men det är inte skolan som ska jobba med det här.” Detta är inte ett 

tecken på att man överlämnar ansvaret om sådana frågor till socialtjänsten eftersom 

socialtjänsten redan är inkopplade i ärendet. 

När socialsekreterare Emelie får läsa samma vinjett, och sedan får frågan ”Men här då, rent 

spontana tankar kopplat till hedersrelaterat?” blir svaret följande: 

Jaa.. Nu känner jag här och bekräftar den här slutsatsen redan.. Jo men här tänker man på ett helt 

annat sätt.. Och det blir så tydligt det här, jag menar Adam, Sara, utsattheten i sig kanske inte 

skiljer sig jättemycket men.. Det låter värre för Sara. Om man, jaa. Hur ska detta sluta, nu blir jag 

ju nyfiken på slutet! Jaa.. Vad ska jag, jaa.. Det är många bitar, stackars henne, nu måste hon ju 

typ.. Det är bröder och en pappa som kanske snart kommer igång, och en mamma, det är en 

tidsfråga innan hon dör typ, det är så här ”ooh”.. 

Den inledande responsen blir ganska spekulativ. Till skillnad från familjebehandlarna som 

direkt börjar prata om insatser så ger Emelie ett svar som spekulerar om utsattheten. Är detta 

ett tecken på att man besitter mindre kunskap i området? Eller är det erfarenheten som gör 

skillnad i hur man behandlar uppgifterna? Det man kan se är en skillnad i vad man initialt börjar 

prata om. Vidare säger Emelie att ”Asså det är ju hemskt att det ska vara så, det är jättevidrigt 
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men ja man skulle vilja göra ganska mycket för att få bort henne från det här sammanhanget”, 

vilket bekräftar att även Emelie instinktivt funderar över insatser. 

Det jag försöker få fram här är att det finns tecken som tyder på att respondenterna besitter 

kunskap i sitt arbete, och de vet hur de ska gå tillväga med informationen de får. Det 

framkommer dock inte om man besitter adekvat kunskap om hur man ska tolka situationen 

kopplat till en hederskontext. Däremot när frågan om deras utbildning har varit till hjälp för att 

arbeta med dessa frågor ges andra svar. Nedan ges några citat från respondenterna när det gäller 

både utbildning och kunskap. 

Det finns en sån jäkla brist på kunskap - Emelie 

Med de frågorna som vi ändå inte kan göra någonting åt för att vi inte kan, vi vet inte hur vi ska 

göra någonting åt det. Ehm.. Och mer utbildning alltså mer professionell, neutral kunskap. Som 

inte är vriden åt nåt håll.. – Emelie 

Jag blir så frustrerad för att jag tänker, hur fan ska du förvänta dig att jag ska kunna jobba med det 

här när jag inte ens ges möjlighet till det? – Emelie 

Jag tänker att det här med att upptäcka att det är hedersrelaterat är lite grann ett upptäcktsbrott som 

man säger. – Conny 

Alltså jag tror att man skulle vinna på att ha mer öppenhet i både debatt och det vi diskuterar rent 

generellt. Ja men, ”vart förekommer det här?” , faktiskt. Och, ja men är det vissa etniska grupper? 

Är det vissa religiösa grupper? Är det någonting annat? Handlar det om vilket land du kommer 

ifrån, vilken del av ett visst land? – Conny 

Nja det ingenting som direkt pratas om det skulle vara värt att uppmärksamma det att tänka igenom 

och göra en handlingsplan för hedersrelaterade konflikter. – Nils 

Nja det känns lite svårt och jag kan för lite, jag borde ha bättre koll. – Nils 

Vi har det där konsultationsforum och det är så bra att det finns men ändå så tycker jag att vi 

behöver uppdateras på de här ärendena och de här ungdomarna kommer vi att möta ibland. - Lina 

Det finns alltså en utbredd, uttalad uppfattning om att det finns en brist i kunskapen om 

hedersleraterat våld och förtryck. 
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5 Analys 
Det framkommer rätt tydligt att mäns utsatthet inte är någonting som respondenterna har haft 

som primär grupp som tänkbara offer i en hederskontext. I studien blir det synligt gång på gång 

att mer fokus läggs på de flickor som nämnts i vinjetterna som har eller kan ha någon typ av 

offerroll i frågan, respondenternas svar visar på att man lägger mer fokus på dessa flickor. En 

komplexitet som respondenterna talar om är att det svåra med mäns utsatthet i den bemärkelsen 

är att de har en dubbelroll som förövare och offer samtidigt. 

I citaten kan man utläsa att respondenterna talar om att pojkarna har begått kriminella 

handlingar, vilket i sak är sant. Det som väcker vårt intresse är att man inte initialt diskuterar 

pojkars utsatthet. För att respondenterna ska lyckas se pojkarnas utsatthet krävs det att 

intervjuaren ställer frågan. 

Det framgår även att det finns en svårighet med att se pojkars eller mäns utsatthet i vissa fall på 

grund av att man i första hand ser flickornas eller kvinnornas utsatthet. Då kan det bli så att man 

agerar utifrån det mest akuta i situationen, vilket oftast är kvinnornas situation, och inte lyckas 

se pojkens/mannens utsatthet förrän långt i efterhand, och då kan det vara för sent. 

I intervjuerna framgår det att respondenternas sätt att resonera runt de olika vinjetterna tyder på 

att det är underförstått att flickorna är i mer behov av att skyddas. Mäns utsatthet är inte lika 

primär eftersom män verkar ”klara” sig, när det diskuteras om de olika rollerna som existerar i 

samband med en hederskontext tilldelas män och kvinnor olika roller, där män ses som förövare 

och kvinnor som offer, vilket stämmer överens med det Sabine Gruber (2011) skriver. De 

insatser som kom på tal för flickorna var bland annat bättre skydd både från polisen och 

socialtjänsten, de talade särskilt om skyddat boende. Total bortplacering av flickan som 

uppfattas som offer samt samtalsstöd. De insatser som kom på tal om för pojkarna var 

samtalsstöd med kurator, motivationssamtal samt förändringssamtal men man visade inte hög 

förhoppning på någon typ av förändring av beteendet. När det kom till åtgärder var de förslag 

som framför allt kom upp kopplade till lag och rätt och att man kan använda rättsväsendet på 

ett sådant sätt att pojkarna kan få någon typ av behandling. 

Vi har fått fram varierande resultat i studien men det finns några delar som specifikt kan kopplas 

till den tidigare forskning som har gjorts om ämnet. Diskursen våra respondenter för runt 

genusfrågan är förbluffande snarlik den Sabine Gruber (2011) hade när hon gjorde sin studie 

om hedersvåld inom skolan där det ställdes frågor till elevvårdare på skolan. 

Gruber (2011) menar att elevvårdares syn på pojkar relaterat till HRV ses som potentiella 

våldsutövare och uppfattas som ett hot, medan flickor istället ses som offer - en grupp som 

behöver beskyddas. De talar i termer som “våra flickor” och det finns en välvilja hos 

elevvårdarna om att inkludera dessa tjejer. I intervjuerna för vår studie kan man se liknande 

tendenser i hur man talar om pojkar respektive flickor. Det finns en övergripande bild av att 

pojkar som lever i en hederskontext är förövare, eller gärningsmän medan flickor är förtryckta 

eller brottsoffer (Gruber, 2011).  
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I intervjuerna kan man se att respondenterna lyckas identifiera det kollektiva förtryck som 

kännetecknar hedersvåld och förtryck. Till exempel säger Peter, en av familjebehandlarna, att 

“det är ett kollektiv som står bakom det. Det är den stora skillnaden mot det man slarvigt kallar 

för vanligt våld, till exempel mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Så det är ju 

liksom att det är ett kollektiv som står bakom våldet när det gäller hedersvåld”. Detta kan man 

även läsa i Åklagarmyndighetens rapport från 2006 när de skriver om olika varningssignaler 

som kan indikera att det handlar om HRV då de beskriver att i det  hedersrelaterade våldet finns 

det ofta flera gärningsmän, eller att det är “kollektivbaserat”. De menar också att det 

hedersrelaterade våldet är sanktionerat, alltså att det finns ett samtycke inom gruppen om att 

våldet är acceptabelt (Åklagarmyndigheten, 2006). 

Man kan se att våra respondenter lyckas identifiera pojkarnas dubbla roller som Schlytter et al. 

(2009) pratar om, att pojkar kan ses som både potentiella gärningsmän och offer. Exempel på 

detta är att de kan identifiera och prata om pojkarnas påtryckningar och påverkan från sin 

omgivning, men de talar fortfarande om pojkarna på ett sätt där de ses som gärningsmän. Deras 

beteende behöver korrigeras, och det ofta genom en rättslig påföljd (Schlytter et al. 2009).  

Något som är problematiskt och kan påverka svårigheten till en viss grad är statens osäkerhet. 

Schlytter (2004) identifierar ”statens tre ansikten” (se figur 1 nedan). Den otydlighet som har 

identifierats är att staten anser att jämställdhet är något som tillhör det svenska samhällets 

grundläggande värderingar och ska genomsyra samhället. Men staten anser även att man bör 

visa ödmjukhet för människor som immigrerat till Sverige och har andra värderingar i frågan 

om jämställdhet mellan könen. Summeringen av detta är att dessa normer träder in i det svenska 

samhället och man åsidosätter de svenska normerna om jämställdhet. När unga kvinnor och 

män, som har brutit mot den specifika kulturens norm, utsätts för övergrepp eller mord så har 

staten ett fördömande förhållningssätt. Statens passiva agerande har skapat en ohållbar situation 

i myndigheter som socialtjänsten, de står många gånger inför ett svårt beslut eftersom de 

påverkas av statens paradoxala signaler (Schlytter, 2004). Peter och Anna relaterar till att det 

finns en viss tankegång inom socialtjänsten att man ska omfamna mångkulturen. Anna 

utvecklar: 

Ja, och jag tänker kommer det nån från ett annat land som tycker att, att de ska få slå sin fru så kan 

vi ju liksom inte omfamna den kulturen och säga att alla kulturer är bra och ska få blomstra, för 

det är en j**** ****kultur. Jag tänker att man måste våga prata om det också. 

Peter och Anna berättar att det är viktigt att kunna diskutera och kritisera negativa saker i olika 

kulturer och som ansvarig för myndighetsutövning är det viktigt att kunna både fördöma och 

acceptera i det dagliga arbetet.  
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Figur 1. Illustration över statens tre ansikten (Schlytter, 2004) 
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Detta är något som bland annat Conny diskuterar, alltså att både fördöma och acceptera, dock 

använder han andra ord. Istället för att prata i termer som fördöma och acceptera pratar han om 

att man måste kunna se situationer ur olika synvinklar, ”Det är klart att det blir komplicerat att 

ha en relation med nån som måste hålla det hemligt. Vi brukar ju som prata om att man ska ha 

empati för även gärningsmän”. Kopplingen till termerna fördöma och acceptera är inte direkt 

synbara, men de finns gömda i kontexten. Det fördömande här är att man ser det hela som ett 

negativt beteende, kopplat till att det är ett brott som begåtts. Å andra sidan nämner han att man 

ska ha empati, acceptera beteendet. Detta innebär inte nödvändigtvis att man ska ha full 

acceptans för beteendet, vilket han förklarar vidare i intervjun, men det finns ändå en slags 

acceptans.  

En annan faktor som kan ställa till problem i arbetet med frågor som rör HRV är rädslan för att 

få en rasiststämpel. Detta kan enligt Peter bero på att frågor som rör detta ämne har blivit 

”kidnappat av högerextrema krafter och Sverigedemokrater”, även Conny har liknande tankar 

om ämnet. Kopplingen här är att eftersom frågan i sig har ”blivit kidnappad” finns det en risk 

med att arbeta kring den, att bli kallad rasist. Det finns tankar om att om man agerar på ett visst 

sätt i hanterandet av sådana ärenden så tolkas det som om man agerar rasistiskt, att man 

fördömer ett beteende. Att få en rasismstämpel är inte det enda respondenterna uttrycker en 

rädsla för. Till exempel Lina berättar om en kollega som arbetat med ett ärende gällande HRV 

där det hela slutade med att kollegan inte, under en viss period, kunde bo hemma på grund av 

dödshot. Vidare nämner hon sin familjesituation, att hon har familj, barn och ett tryggt hem 

som hon inte skulle riskera genom att gå allt för långt i ett ärende. Detta uttrycker en rädsla för 

att jobba med dessa frågor, inte bara en rädsla för sina klienters skull utan rent personligt.  

Utbildning är något som tas upp i resultatet, och den gemensamma stämman är tydlig – den är 

nästintill obefintlig. Som tidigare nämnt är det endast familjebehandlarna som har någon form 

av spetsutbildning inom ämnet, resterande respondenter säger att de knappt har fått utbildning 

om HRV. Man skulle kunna tänka sig att detta tänk, att man har så pass lite utbildning om det 

specifika ämnet, leder till att man tar avstånd till frågan. Det framkommer uttalanden som att 

man vill ha en engagerad chef som lyfter dessa frågor, eller att man vill ha med utbildning. 

Dessa uttalanden kan man tolka som om man ser det som någon annans ansvar att se till att 

personalen är utbildad, men man får inte ignorera det egna ansvaret. Möjligheten att utbilda sig 

själv finns. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att det finns en avsaknad av engagemang 

hos de välfärdsbyråkrater som arbetar med dessa frågor, men det är värt att reflektera över.   
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6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Våra data berör enbart våra respondenters bild av HRV. Om vi hade valt andra intervjupersoner 

så hade resultatet kunna se annorlunda ut, med det sagt är vi medvetna om att resultatet inte är 

generaliserbart. Vi har fortfarande fått en relativt samstämmig bild från våra respondenter vilket 

talar för att den bild de ger av fenomenet är ganska talande för hur yrkesverksamma inom denna 

sektor ser på fenomenet. 

Våra resultat har växt fram med hjälp av en induktiv ansats, våra intervjufrågor, vinjetternas 

utformning samt vår valda analysmetod. Dessa verktyg har också format resultatet. Man kan 

tänka sig att resultatet kunnat se annorlunda ut om andra metoder använts. Till exempel om vi 

haft en deduktiv ansats där vi testat våra data mot en given teori så hade analysen sett helt 

annorlunda ut, och om vi använt oss av en annan analysmetod hade det också påverkat 

resultatet.  

Studien är utförd av tre män, vilket kan ha påverkat studiens riktning. Vi är medvetna om att 

vår könstillhörighet och olika kulturella bakgrunder kan ha influerat studiens ansats. Vi har 

dock gjort allt vi kunnat för att vara objektiva i alla frågor.   

Angående de vinjetter som använts i intervjuerna så hade de kunnat vara vinklade på ett annat 

sätt. Vinjetterna är baserade på två verkliga fall av hedersmord, och i utformningen av dessa 

har vi utgått ifrån brottsrapporterna för respektive fall. Både vinjetten om Adam och Sara är 

vinklade på ett sätt där kvinnans utsatthet ligger i fokus - med det menar vi att man talar om på 

vilket sätt kvinnorna i berättelserna blir utsatta, men vi skriver inte så mycket om på vilket sätt 

pojkarna utsätts av ett förtryck. Anledningen till detta är att vi vill undersöka om männens 

utsatthet identifieras. Detta kan dock leda till att svaren vi får tar en annan riktning, och att vi 

får försöka styra intervjun så att vi kan skapa en uppfattning av det vi tänkt undersöka. Man 

hade kunnat utforma vinjetterna på ett annat sätt, till exempel att vinkla dem så att männens 

utsatthet ligger i fokus.  

Svårigheter med studien har varit att det är ett rätt outforskat område så det har inte varit enkelt 

jämt att hitta bra relevant forskning inom just detta område. Vi diskuterade i gruppen om vi 

skulle försöka att implementera perspektiv från personer som har levt under någon typ av 

hedersproblematik och deras syn på de yrkesprofessionella som ska finnas där för dem och 

besluta i sådana här svåra ärenden. Men vi kom fram till att det är en väldigt svår grupp att 

kunna intervjua så vi valde att enbart titta på utmaningar och lösningar som de yrkesverksamma 

använder i sitt arbete gällande denna problematik. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning och erfarenhet de 

välfärdsbyråkrater som intervjuats har inom HRV, och vilka tankar och slutsatser som de drar 

rörande hedersproblematik utifrån om det är en man eller kvinna ärendet gäller. Resultatet visar 

även att välfärdsbyråkraterna inte identifierar mäns utsatthet i samma utsträckning som de 

identifierar kvinnors offerroll.  
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En viktig konsekvens som blev tydligt i resultatet var de kunskapsluckor som behöver fyllas 

när det gäller HRV. Det beskrivs att det finns en osäkerhet hos de professionella som arbetar 

nära personer som hamnar i dessa svåra situationer som att leva under en hederskontext. 

Intervjupersonerna berättar att det saknas mycket information om dessa frågor och de behöver 

mycket mer utbildning.  

Till följd av resultatet tillkom några praktiska konsekvenser som att fler aktörer inom 

kommunen kommer att arbeta mer ingående inom detta ämne. Ett exempel på detta är att 

Komvux i kommunen där Nils arbetar kommer att utveckla en särskild policy för personer som 

lever i en hederskontext. Det finns även fler instanser och organisationer som vill ha en kopia 

av denna studie. Till exempel har Rädda Barnen efterfrågat den. 

När det kommer till att identifiera utsattheten hos män respektive kvinnor är det svårt att 

undvika frågan om hur man ska kunna göra det lättare att identifiera mäns utsatthet. Utifrån 

studiens resultat kan man tolka det till att den ger en välbeskrivande bild om hur den rådande 

situationen ser ut hos vissa organisationer som arbetar med HRV-problematik. Vad krävs för 

att de aktuella personerna ska få kunskap inom ämnet och vilka verktyg behövs för att underlätta 

indentifieringen av mäns utsatthet? 

När det gäller arbetet kring HRV är det för våra intervjupersoner en fråga om prioritering kontra 

medel. Fastän det finns viktiga förbättringsområden inom detta ämne för de som arbetar nära 

problematiken finns det en risk att det inte kommer att ske någon förbättring på grund av andra 

orsaker som egentligen inte har något att göra med själva ämnet att, utan snarare på grund av 

till exempel prioriterings- och budgetfrågor. 
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7.1 Bilaga I 
Vinjett I - Adam 

Adam är en ung man som bor i en mellanstor kommun i Sverige. Han har en kärleksrelation 

med en tonårsflicka i samma kommun. Flickan brukar ofta besöka Adam hemma hos honom 

och Adams föräldrar är välbekanta med flickan, men relationen hålls hemlig för flickans familj. 

Vid något tillfälle ringer Adam till flickans hemtelefon. Han lägger bara på luren om det inte är 

flickan som svarar men om det är hon så pratar han med henne, varpå flickans föräldrar frågar 

vem det är. Hon svarar att det är någon från skolan som har fått tag på hennes nummer och 

ringer och stör henne och säger att han älskar henne. Samtalen fortsatte under en längre period 

och det påverkade familjen negativt. Så småningom berättar flickan till sin pappa vem det är 

som håller på och ringer, varpå pappan polisanmäler Adam. Adam hör därefter av sig till pappan 

och säger att han kommer att få ångra anmälan. Detta resulterade i en ny anmälan och Adam 

hotar återigen pappan men denna gång hotar han med att om en till polisanmälan görs kommer 

han att döda honom.  

Kärleksrelationen tar slut och en period efter detta börjar Adam återigen att med dolt nummer 

ringa till flickan på hennes hemtelefon, och pratade endast om det var hon själv som svarade. 

Flickans föräldrar frågar vem det är som ringer och hon berättar bara att det är någon som ringer 

och trakasserar henne men pappan förstår att det är Adam. En dag åker Adam till flickans skola 

för att ta med sig henne därifrån så att de kan prata. Flickan vill inte och hon gör motstånd vilket 

resulterar i att Adam slår till henne. Denna incident anmäls till socialtjänsten vilket leder till att 

flickan måste gå på samtal. När hon kommer hem samma dag frågar pappan vad som hänt med 

hennes ansikte men hon berättar inte. 

Pappan kontaktar Adam med avsikt att bestämma träff men Adam blir arg och slänger ur sig att 

dottern hade förlorat oskulden till sin kusin, vilket är anledningen till att han inte längre kan 

vara med henne, och sedan lägger han på samtalet.  

Natten efter detta samtalet blir flickan väckt av sin mamma som säger att de vill prata med 

henne. Hon går ut till vardagsrummet där hon ser sin far sitta med en kniv liggandes på bordet. 

Han frågade henne om det var sant att hon förlorat sin oskuld till sin kusin, han sa också att om 

hon talar sanning får hon leva. Hon sa att detta inte var sant, och pappan väljer att lita på henne.  

Flickan gör återigen ett besök hos socialtjänsten där hon berättar om hotet hon fått från sina 

föräldrar. Kort därefter blir flickan omhändertagen av socialtjänsten. 
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7.2 Bilaga II 
Vinjett II - Sara 

 

Sara är en ung kvinna som bor i en liten ort i Mellansverige. Saras familj består utav mamma, 

pappa och en yngre broder. Saras föräldrar är skilda och pappan bor inte tillsammans med 

familjen, brodern bor hemma med Sara och mamma. Hemsituationen har blivit ohållbar då Sara 

och hennes mamma ofta hamnar i stora gräl, detta har lett till att Sara sedan en tid tillbaka bor 

i en jourlägenhet genom socialtjänstens försorg. Mamma och den yngre brodern tycker att det 

är fel att Sara bor på egen hand. Brodern som har kontakt med pappan förmedlar att Sara har 

flyttat och bor på egen hand i en närliggande stad, pappan reagerar kraftigt och säger att Sara 

har vanhedrat familjen då hon har valt att inte leva under samma normer som familjen.  

 

Den yngre brodern har kontinuerlig kontakt med Sara och deras relation är någorlunda bra, 

Sara har även berättat för brodern vart hon bor och hon vill gärna att han kommer och hälsar 

på ibland. De stora problemen börjar när den yngre brodern får reda på att Sara har setts på 

olika nattklubbar och rykten går att Sara har en pojkvän. Brodern besöker då Sara och berättar 

om vad han har fått höra, han hotar även henne till livet. Brodern ringer även mer frekvent 

och frågar vart hon är och vad hon gör. Saras mamma och bror är väldigt mån om att Sara ska 

flytta hem igen så fort som möjligt. Vid ett antal tillfället så har Saras broder dykt upp 

oanmält, detta för att hålla koll på att Sara inte gör något som hon inte borde göra. Sara jobbar 

extra på ett café samtidigt som hon läser upp sina gymnasiebetyg på komvux, allt verkar flyta 

på för Sara. En eftermiddag så ringer hennes bror och berättar att han har fått höra rykten att 

hon har setts gå hem med män sent på natten, brodern låter väldigt hotfull på telefon och lovar 

att nästan gång han kommer upp så kommer det hända saker. Sara känner sig väldigt rädd 

efter samtalet och farar för sitt eget liv. 
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7.3 Bilaga III 
Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Ahmed Abiib, Filip Johansson Garellick och Mikael Haines Gärding och vi studerar 

socionomprogrammet vid Umeå universitet. Till denna delen av terminen så har vi i uppgift att 

sammansätta en C-uppsats på 15 högskolepoäng. Vår uppsats kommer att fokusera på 

hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med vår studie är att studera gräsrotsbyråkraters 

förhållningssätt när de möter unga kvinnor och män som ger intryck av att de lever under 

hedersrelaterade förhållanden. För att kunna besvara vår granskning så har vi valt att använda 

oss utav grupp- och enskilda intervjuer, beroende på yrkesroll/arbetsplats. I intervjuerna så har 

vi tänkt använda oss utav två olika vinjetter som konstruerar två fiktiva personer som båda lever 

under hedersrelaterade förhållanden. Vårt mål är att studera mönster i ageranden utifrån hur 

klienten gestaltas och samtidigt undersöka skillnader i gräsrotsbyråkraters förhållningssätt. 

Vi undrar om du skulle kunna tänkta dig att ställa upp på en 30-45 minuters intervju. Vi kommer 

tillsammans med dig att komma överens om tid och plats. Intervjun sker helt på frivillig basis 

och du har all rätt att avbryta eller avstå från intervjun. För att enklare kunna bearbeta intervjun 

så har vi för avsikt att spela in intervjun analogt. I vår intervju så kommer vi att följa de fyra 

etiska grundprinciperna. 

 

 

Om du har några frågor, kontakta gärna oss. 

 

 

Ahmed Abiib  Mike Haines Gärding 

xxxxx@xxxxx.xxx    xxxxx@xxxxx.xxx 

tfn: xxx-xxxxxxx  tfn: xxx-xxxxxxx 

 

Filip Johansson Garellick 

xxxxx@xxxxx.xxx 

tfn: xxx-xxxxxxx 
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7.4 Bilaga IV 
Intervjuguide 

1 - Inledning 

 Informationskravet 

o Ramar 

o Syfte med studien 

o Vad händer med materialet 

o Tillvägagångssätt 

 Samtyckeskravet 

o Sekretess 

o Frivillighet 

o Möjlighet att avbryta sitt deltagande 

 Konfidentialiteteskravet 

o Berätta om hur uppgifter förvaras 

o Avidentifiering 

o Publiceras via Institutionen för socialt arbete 

 Nyttjandekravet 

o Materialet kommer inte användas för annat ändamål än studien 

o Får ej användas till icke-kommersiellt bruk 

2 - Intervjuperson berättar lite om sig och sin koppling till ämnet 

3 - Vinjett 1 

Paus 

4 - Vinjett 2 

5 - Diskussionsfrågor efter vinjetterna  

Vad tycker du att din arbetsplats skulle kunna göra bättre i sitt arbete för att stävja hedersvåld 

och hedersförtryck? 

Hur tycker du det känns att prata om detta ämne?  

Känner du dig trygg i din arbetsroll när du arbetar med frågor rörande hedersvåld och 

förtryck.  

 Vad hade gjort dig mer trygg i din yrkesroll när det kommer till hantering av 

hedersrelaterade ärenden? 

Hur tycker du att din utbildning har hjälpt dig att arbeta med frågor som behandlar hedersvåld 

& förtryck? 

Har ni något särskilt arbetssätt när det kommer till hedersrelaterade ärenden? 
 


