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Sammanfattning  

Sverige är ett heterogent land med många olika kulturella influenser från andra länder, vilket 

medför krav på förståelse för andra traditioner, värderingar och normer. Det övergripande 

syftet med studien är att undersöka och belysa olika hedersnormer, vilka som berörs och hur 

socialförvaltningen, polisen och skolan i Stockholms län arbetar med de här frågorna idag. I 

den här studien används en kvalitativ ansats för att belysa uppsatsens problemområde. 

Intervjuer har gjorts med berörda verksamheter och den teoretiska referensramen har främst 

utgått ifrån kunskap om hedersbegreppets olika beståndsdelar.  

Resultatet av studien visar att metoder och arbetssätt kring hedersrelaterat våld och förtryck 

förutsätter att finna indikationer på våld, samtalsstöd och placering vid akutfall enligt det 

intervjumaterial som tagits del av i studien. Resultatet av studien visar även att könsrelaterade 

förväntningar om hedersrelaterat våld och förtryck, handlar främst om kvinnans sociala 

ställning i familjen där patriarkala strukturer är framträdande. Definitionen av 

hedersbegreppet ser olika ut och tankar kring tydligare lagstiftning av hedersrelaterade brott 

påverkas av definitionens stigmatiserande effekter. Kunskap om hedersproblematik ökar i 

samhället men konkreta förebyggande metoder och arbetssätt saknas fortfarande.  
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1. Inledning  
Heder är ett begrepp med flera definitioner och tolkningar i olika förmoderna sammanhang. 

Gungör och Dervish (2014) skriver att heder som i grunden är ett positivt ord har smutskastats 

och associeras idag med begrepp såsom religion, etnicitet, mord, våld och övergrepp. Det våld 

och förtryck som sker i hederns namn i dagens samhälle, är inget nytt fenomen och drabbar 

dagligen många offer världen över (Rexvid, Schlytter 2016). I rapporten Handlingsplan för 

att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer (SKR. 2007/08:39) presenterar regeringen olika insatsområden för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten framgår att 

utveckling av insatser riktade mot våldsutövare, ökad samverkan och ett effektivt rättsväsende 

är viktigt i arbetet med hedersärenden. Kommunen ska även för den som blivit utsatt för 

hedersproblematik, ansvara för att erbjuda stöd och hjälp (5 kap, 11§ SOL) enligt 

socialtjänstlagen (2001:453).  

I rapporten Våga stå kvar- en mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck skriver Schlytter och Hussein (2014) att socialtjänstens 

förhållningssätt gentemot individer som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, 

ofta präglas av osäkerhet från den utsattes sida då det finns ett tvivel om socialtjänsten har 

tillräcklig kunskap om hedersproblematik samt kan erbjuda den utsatte konkret hjälp. Polisens 

hantering av hedersrelaterade ärenden i Sverige skiljer sig även åt mellan olika 

polismyndigheter, vilket framgår i rapporten Polisens utredningar av hedersrelaterat våld 

(2012). De flesta polismyndigheter har inte heller några särskilda rutiner eller manualer för 

hur hedersbrottslighet ska hanteras. Schlytter och Hussein (2014) skriver samtidigt att skolan 

har ett viktigt ansvar i identifieringen av utsatthet hos de elever de möter, då de kommer i 

daglig kontakt med dem. Skolverket har även utarbetat ett stödmaterial som ska tydliggöra 

behovet och utformningen av skolans stöd till elever som blivit utsatt för hedersrelaterat våld 

och förtryck (Skolverket, 2010).  

Myndigheten för ungdomars- och civilsamhällets- frågor (MUCF, Hämtad: 3 mars, 2018) 

skriver samtidigt att cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever att de inte fritt kan 

välja vem de ska gifta sig med. Av dem här 70 000, oroar sig 8500 ungdomar ofta över att inte 

kunna få välja partner själva. Den här kartläggningen, som är skapat av projektet ”Gift mot sin 

vilja” visar att främst unga kvinnor upplever att de inte kan välja partner och är oroliga för att 

bestraffas av sina föräldrar. Det individualistiska samhällets grundpelare handlar bland annat 

om att förstärka den egna identiteten och självbilden, medan gruppen och gemenskapen går 

före i de mer kollektivistiska samhällena. Heder kan i den kollektivistiska kontexten handla 

om att exempelvis bevara och skydda gruppens anseende och familjens rykte (Gungör, 

Dervish 2014). Olika kontraster kring normer och värderingar, inom de individualistiska och 

kollektiva samhällena kan även skapa motsättningar samt ta sig i uttryck i diverse kulturella 

föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det kan sedan mynnas ut i ett kontrollbehov vad 

gäller exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet kring livsval såsom utbildning, 

giftermål och skilsmässa. Den här kontrollen kan även leda till hot om våld och förtryck samt 

ha ett dödligt utfall. Både killar, homosexuella och individer med könsöverskridande identitet 

kan påverkas av hedersrelaterat våld och förtryck (Handlingsplan, skrivelse 2007).  

Ordet heder kan således få olika definitioner i olika sammanhang, samtidigt som behovet av 

kunskap om hedersproblematikens olika uttrycksformer blir av vikt för myndigheter och 

professioner som kommer i kontakt med individer som blivit utsatta för hedersrelaterat våld 
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och förtryck. Syftet med den här studien är därmed att undersöka hedersrelaterat våld och 

förtryck, vilka som berörs samt hur socialförvaltningen, skolan och polisen i Stockholms län 

arbetar med de här frågorna idag.   

1.1.  Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur socialförvaltningen, skolan och 

polisen i Stockholms län arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i dagsläget. För att 

kunna göra det, kommer följande frågeställningar att besvaras i studien:  

• Vad är heder och hur definieras det inom socialförvaltningen, skolan och polisen i 

Stockholms län?  

• Vilka könsrelaterade förväntningar finns det om hedersrelaterat våld och förtryck 

inom socialförvaltningen, skolan och polisen i Stockholms län?  

• Vilka tillvägagångsätt har socialförvaltningen, skolan och polisen i arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län? 

1.2.  Avgränsningar  
I den här studien har hänsyn bland annat tagits till det geografiska placeringsområdet, 

vilket har avgränsats till Stockholms län. Det avser således en begränsning av antalet 

intervjudeltagare och även på studiens omfattning. En önskan om att undersöka studiens 

syfte ur ett större nationellt och internationellt perspektiv har funnits, men för att avgränsa 

samt operationalisera studiens frågeställningar har hänsyn till de här aspekterna tagits. 

Syftet avgränsas därmed till att undersöka socialförvaltningens, skolans och polisens 

hantering av hedersärenden, på en lokal nivå i Stockholms län. Litteratur och annat 

underlag för studien har således med omsorg valts ut för att belysa aspekter kring svenska 

myndigheters hantering av hedersfrågor och hedersproblematik överlag. Vidare kommer 

även genus och könets betydelse i relation till studiens syfte att undersökas, för att skapa 

en förstående över verksamheternas arbete med enskilda individer. Studiens målgrupp är 

de intervjupersoner som deltagit i studien och deras förhållningssätt gentemot studiens 

problemområde. Det här är även en avgränsning som tagits i hänsyn för att 

operationalisera studiens syfte och omfång ytterligare.  

2. Bakgrund 
Nedan följer en presentation av hur socialförvaltningen, skolan och polisen arbetar med 

hedersrelaterat våld och förtryck, enligt rådande kunskap och lagstiftning om ämnet.  

Socialtjänsten skall erbjuda insatser på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av 

skydd, stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen 7 kap § SOSFS 2014:4. De individuella behoven 

av hjälp kan se olika ut från fall till fall exempelvis behov av skyddat boende, ekonomiskt 

bistånd till behov av råd och stöd. Därmed måste bedömningen av vilka insatser som är 

aktuella göras i samråd med den enskilde (3 kap, 5§ SOL). Både socialtjänstlagen och lagen 

om vård av unga (LVU 1990:52) ger stora möjligheter till stöd, hjälp och skydd till de som 

har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten ”Våga stå kvar- en mindre 

kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck” 

presenterar Schlytter och Hussein (2014) olika steg för att organisera och strukturera upp ett 

organiserat arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det innebär bland annat 

en metodutveckling rörande socialtjänstens arbete och uppbyggnad av en ny 
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samhällsplattform där bland annat socialtjänst, skola och polis samverkar på en lokal/regional 

nivå samt arbetar förebyggande mot hedersproblematik. Utgångspunkten är att socialtjänsten 

ska vara på den utsattas sida och att det ska finnas en länk mellan bland annat socialtjänst och 

andra aktörer i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. År 2010 utarbetades även en 

handlingsplan för socialtjänsten, där utgångspunkten låg på den utsattas situation och behov i 

relation till socialtjänstens insatser. Handlingsplanen innehöll rubriker såsom 

förhandsbedömning, probleminventering, riskbedömning och uppföljning samt efterarbete 

etc. När handlingsplanen var klar utbildades både anställda inom socialförvaltningen, skolan 

och polisen hur handlingsplanen skulle hanteras. 

I rapporten (2014) framgår även att Söderhamns Kommun under åren 2010–2013 antog ett 

politiskt mål för att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen blev 

därefter utvalda för att undersöka och identifiera olika framgångsfaktorer för att effektivisera 

stöd- och rehabiliteringsinsatser inom socialtjänsten för individer som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet resulterade i en ökning av insatser inom 

hedersärenden, från en insats i ett ärande under mars månad (2010), till 17 ärenden i december 

månad (2010). Schlytter och Hussein (2014) menar även att samverkan mellan socialtjänsten, 

skolan och polisen kan stabiliseras genom att ett antal nyckelpersoner implementeras i 

respektive verksamhet, som ska hantera arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Det är 

för att bland annat skapa en gemensam kunskapsbas om den utsattes sammanhang, 

våldsutsatthet och behov.  

Polisens insatser i hedersärenden innebär att uppmärksamma en hot- eller risksituation till att 

vidta vissa nödvändiga åtgärder. Det polisiära arbetet handlar även om samverkan med andra 

instanser i samhället såsom socialtjänsten eller kontakt med andra hjälporganisationer, genom 

att samordna myndigheternas insatser så att den enskilda tidigt få hjälp (Polisen, hämtad: 19 

mars, 2018). BRÅ (brottsförebygganderådet) släppte rapporten ”Polisens utredningar av 

hedersrelaterat våld” (2012) där det framgår att anmälningar om olaga hot och misshandel är 

vanligast inom hedersärenden. Ytterligare beskriver rapporten att fyra av tio kvinnor har vänt 

sig till andra instanser innan kontakt med polis tagits, exempelvis socialtjänsten eller skolan.  

Det framkommer samtidigt att polisens arbete med hedersrelaterade ärenden skiljer sig åt 

mellan olika polismyndigheter, exempelvis vilka som inom organisationen utreder ärendena 

och vilken utbildning de polisanställda har fått kring hedersproblematik. De flesta 

polismyndigheter har heller inte några särskilda rutiner eller manualer kring hur 

hedersbrottslighet ska hanteras, förutom polisens riskanalysinstrument ”patriark” som 

rikspolisstyrelsen gav ut år 2007 som ett metodstöd. Patriark är en bedömning av risk för 

patriarkalt våld med heder som motiv, metoden är en vägledning för bedömning och hantering 

av risk för hedersrelaterat våld och innehåller tre olika delar. Den första delen tar upp fem 

riskfaktorer, som gäller mönster kring hedersrelaterat våld. Den andra delen innefattar en 

kartläggning av gärningsmannens psykosociala status och den sista delen lyfter fram fem 

olika sårbarhetsfaktorer kring offrens bakgrund (Socialstyrelsen, hämtad: 30 mars, 2018).  

Enligt socialtjänstlagen 14 kap § 1, är myndigheter och yrkesverksamma inom 

socialtjänst/hälsosjukvård, skolan och polisen även skyldiga att anmäla om de i sin 

verksamhet får kännedom om en individ far illa. Det innefattar även kännedom och misstanke 

kring hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis genom att se signaler över eventuella hot 
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med mera (Länsstyrelsen Östergötland, hämtad: 18 mars, 2018). Skolans uppgift blir sålunda 

en blandning av främjande och förebyggande arbete, där skolan får en viktig roll i att ge stöd 

och skydd genom att bland annat uppmärksamma utsatthet. 

 Länsstyrelsen Östergötland (hämtad:18 mars, 2018) skriver bland annat att skolans 

samverkan med andra verksamheter är av vikt i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

samt påverkas av den kunskap som finns hos samtliga myndigheter som möter individer som 

blivit utsatta för hedersproblematik. Schlytter och Hussein (2014) skriver samtidigt att en 

samverkansform mellan socialtjänst och skolan är av stor vikt, då skolpersonal har daglig 

kontakt med skolungdomar och har då en viktig roll i att kunna identifiera utsatta ungdomar. 

Samtidigt menar Schlytter och Hussein (2014) att det finns brister i relationen mellan 

socialtjänsten och skolan då skolpersonal ofta har erfarenhet av att socialtjänsten inte förstår 

den utsatta medan socialtjänsten ofta upplever att skolan avvaktar för länge med att anmäla 

till socialtjänsten. Det kan således leda till att en ömsesidig misstänksamhet och osäkerhet 

utvecklas, vilket kan påverka samarbetet och ingripandet av individuella stödinsatser för den 

utsatta individen.    

3. Kunskapsöversikt 
I den här delen av studien kommer begrepp såsom heder, kultur och hedersrelaterat våld och 

förtryck att definieras samt kontextualiseras utifrån begrepp såsom kultur, kön och kollektiv 

sammanhållning.  

3.1. Hur definieras heder? 
Definitionen av heder kan se olika ut. Wikan (2010) skriver att i ”I Europa, liksom i 

Mellanöstern och många andra regioner, har begreppet heder haft en paradoxal 

egenskap: männens heder har i hög påfallande grad varit knuten till kvinnornas sexuella 

beteenden. Mannen har därmed skaffat sig ett problem. Han har utvecklat ett 

hedersbegrepp som gjort honom ytterst sårbar inför kvinnors vandel beträffande 

sexualitet. Hellre än att knyta hedern till det egna beteendet, har han låtit sig begabbas 

om hans kvinna, eller kvinnor (dotter, syster, kusin, hustru), brutit mot hedersnormen” 

(Sid 57). 

De kulturella föreställningarna och beståndsdelarna vilar på olika tankar samt värderingar 

i olika samhälleliga konstellationer. Wikan (2010) skriver bland annat att kultur handlar 

om ” (…) värderingar, ståndpunkter, idéer, alltså det som ligger bakom handlingar som 

tar sig i uttryck i beteenden. Kultur är vad man ser med, inta vad man ser” (Sid 92). 

Svenska myndigheters definition av hedersrelaterat våld och förtryck påverkas av högre 

instanser, vilket således påverkar hur socialförvaltningen, skolan och polisen förstår samt 

tolkar begreppet. Regeringen (2007) definierar begreppet såhär: 

”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors 

sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänket står föreställningar om 

oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors 

och kvinnors faktiska eller påstådda beteende (…). Det hedersrelaterade våldets karaktär 

innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren både kan vara 
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kvinnor och män (…). Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den 

närmaste omgivningen, även av andra kvinnor”. 

3.2.  Hedersbegreppet i olika kulturer 
Åklagarmyndigheten (2006) skriver att en friktion ofta uppstår när familjer från kollektiva 

samhällen flyttar till individualistiska samhällen. Det skapas en konflikt mellan den 

traditionella familjestrukturen och den individualistiska, där försök till att vidmakthålla 

oskrivna regler och värderingar kan skapa oro, rädsla och ilska i integrationen till det nya 

samhället. Samtidigt som det i den primära familjen kan ingå en lojalitet mot släkten och 

den nära omgivningen.  

Maktbalansen i familjen påverkas därmed, när den tidigare ordningen och värderingar 

rubbas till följd av känslor av minskad auktoritet. I och med att den tidigare ordningen i 

familjen hamnar i obalans uppstår det en konflikt kring de restriktioner som anses vara 

nödvändiga för att upprätthålla tidigare normer inom familjen (Åklagarmyndigheten, 

2006). De unga kvinnorna och männen uppfostras i en roll som deras föräldrar förväntar 

sig av dem. Kraven på barnet kan därmed bli hårdare i ett nytt samhälle, där barnens 

anseende och utbildning blir familjens sociala försäkring (Rexvid, Schlytter 2016).  

I sin artikel Patriarkala enklaver eller ingenmansland skriver Reyes (2003) att den 

svenska debatten hamnat i kontrast med vad som definieras som ”svensk kultur” och 

”invandrarnas kultur”. Konflikterna som uppstår handlar inte enbart om kvinnan och 

hennes familj utan till det svenska samhället och det motstridiga synsätt som finns mellan 

grundläggande värde- och moralfrågor (Rexvid, Schlytter 2016). Royes (2003) menar 

således att likställandet mellan nation och kultur, bygger på ett antagande om att den 

kulturella identiteten medför och ökar behovet av att särskilja sig från den övriga världen. 

Det leder i sin tur till förstärkta värde- och normkonflikter i familjen och i samhället. 

Förklaringen till hedersrelaterat våld och förtryck söks i och med det, inom den kulturella 

identiteten och inte kring dess individuella, institutionella och strukturella element.   

Heder förklaras och förknippas även ofta i dunklet av mäns våld mot kvinnor och med 

religion. Wikan (2010) skriver att det är fel att sammanväva heder och religion då det 

snarare handlar om tradition än religion. Vidare förklarar Wikan (2010) att hedersrelaterat 

våld och förtryck är ett fenomen som sker i olika traditionella och kulturella sammanhang 

runt om i världen. Det hedersrelaterade våldet sker således i den kollektivistiska andan där 

hela system kan stå för förtrycket. Enskilda våldshandlingar såsom mäns våld mot kvinnor 

bör istället förklaras utifrån sin individuella och strukturella karaktär och inte tillsammans 

med hedersrelaterat våld samt förtryck (Wikan, 2010).  

Rexvid och Schlytter (2016) framför samtidigt att hedersbegreppet är en symbol för 

traditionella kulturmönster men även för en generell könsmaktsordning där de patriarkala 

strukturerna styr normer och värderingar inom kollektivet. De patriarkala strukturerna är 

även ett historiskt fenomen, där kvinnans position i samhällsordningen styrts av mannens 

fri- och rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck kan således förklaras med 
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hänvisning till olika traditionella kulturmönster och den generella könsmaktsordningen 

som råder i samhället.  

Åklagarmyndigheten skriver (2006) att våld i hederns namn på grund av ett verkligt eller 

uppfattat sexuellt eller socialt beteende, sker i en kontext av manlig dominans där 

heterosexualitet är den dominerande normen. Kvinnor ses inte som självständiga individer 

utan som familjens egendom. Kontroll av kvinnans sexualitet och sociala liv har därmed 

en direkt koppling till fadern, brödernas eller makens makt. Olika kyskhetsnormer 

påverkar även kvinnans rörelsefrihet och klädsel, där bevis på kvinnans oskuld är bevis på 

familjens heder. Eftersom hedern är direkt kopplad till kvinnans sexuella beteende är 

familjen ansvariga att upprätthålla hedersnormen i familjen. Kontrollen kan således 

mynnas ut i begränsade valmöjligheter för individen, isolering, förskjutning samt hot om 

fysiskt våld (Åklagarmyndigheten, 2006). Vidare skriver Åklagarmyndigheten (2006) att 

kontroll oftast utövas, för att bibehålla olika hedersnormer inom familjen. Kontrollen 

utövas av både män och kvinnor, där både mannen och kvinnan kan vara offer samt 

förövare. Kvinnan kan exempelvis stödja och upprätthålla den patriarkala normen, till 

följd av en övertygelse om ett latent hot om att själv bli bestraffad om de bryter mot 

normerna och värderingarna som råder i familjen. Idag har många kulturer ett hederstänk 

på ett eller annat sätt, där hedersnormer sätter prägel på samhället. Synen på hur olika 

normer och värderingar inom familjen upprätthålls ser emellertid olika ut inom olika 

kulturer. 

3.3.  Synen på manligt och kvinnligt  
Det finns olika könsrelaterade förväntningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan 

exempelvis handla om historiska etablerade strukturer där mäns makt och kontroll över 

kvinnan länge representerat olika samhällsstrukturer. Kvinnan har i mångt och mycket 

under tidsordningen varit underordnad mannen och varit ett objekt för andras rättigheter 

(Edling, 2016).  

När vi i Sverige pratar om social skiktning mellan män och kvinnor, talar vi oftast om 

könsskillnader som benämning på sociala skillnader mellan kvinnor och män. Edling 

(2016) skriver vidare att könet är något som skapas socialt och inte enbart kan härledas till 

biologiska skillnader. Den könskonstruerande processen består av en hierarki där det ena 

könet- mannen, är normen och kvinnan en avvikelse från den här normen. Edling (2016) 

förklarar att de manliga egenskaperna värderas högre än kvinnans och att sociala 

strukturer kring könets betydelse, kan förstås utifrån mönster av sociala relationer som 

påverkar människans leverne. Förklaringsmodellerna kring hedersrelaterat våld och 

förtryck råder därmed olika. Att se våldet ur ett könsmaktperspektiv handlar om den 

strukturella manliga dominansen. Heimer och Björck (2003) skriver att våldsutövning 

måste kompletteras med ett individuellt ansvar för vilka val, mannen gör i utövandet av 

våldet. Maktrelationen mellan könen kan således ses som en samhällelig och kulturell ram 

där övergreppen möjliggörs och därefter tolkas av omgivningen. Våldet upprätthåller 

oftast mannens överordnad och kvinnans underordnad.  



11 
 

Våld är hierarkiskt och äger rum innanför ett system som är organiserat efter dominans 

och underkastelse (Isdal, 2015). Den här makten kräver således resurser och medel för att 

upprätthålla de här systemen och den mäktigas position och rättigheter för att skapa balans 

mellan den dominerade och den underordnade. Våldet och förtrycket har således en 

hierarkisk struktur och karaktäriseras av ett etablerat maktsystem, där människor 

organiserar sig i förhållande till varandra efter principen om över och under/ordnad (Isdal, 

2015).  

Isdal (2015) skriver samtidigt att våld och förtryck kan förklaras utifrån olika 

förklaringsmodeller om normalisering och rättighetstänkande med flera. Exempelvis kan 

normalisering handla om att se förtrycket som ett vanligt och omärkligt fenomen, vilket 

gör att det inte behöver problematiseras. Konsekvenserna av normaliseringen kan både 

rättfärdiga en handling, samtidigt som den kan lägga skulden av handlingen på offret. Den 

som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation, kan ofta själva 

normalisera våldet och därmed frånta sig möjligheten att förstå och reagera på förtrycket. 

Normaliseringsprocessen är något som kan börja tidigt i hemmet genom exempelvis 

barnuppfostran. Det kan vara svårt för barn att skapa sig egna värderingar och åsikter, då 

de ofta ser familjen som en central del och växer upp med vad de har lärt sig att uppfatta 

oavsett hur felaktigt det är. Det är när individen ställs mot en kontrast, som medvetenhet 

kring förtrycket kan skapas. Rättighetstänkande innebär att våldet och förtrycket uppfattas 

utifrån egna handlingar och ses därför som oproblematiska. Våldet och förtrycket 

motiveras således utifrån våldsutövarens position och dennas syn på ”sanningen” (Isdal, 

2015).  

3.4.  Familjen och männens relation till hedersbegreppet 
Gruppen och männens relation till hedersbegreppet är en sammanställning över det 

sammanlagda system av villkor och de relationer som unga män har i familjen, i skolan 

och på fritiden. I familjen är den enskilda individen inte utbytbar och familjetraditioner 

värderas högt. I skolan, styrs istället normer om likhet för lagen och den enskildas 

utbytbarhet. På fritiden, som består av det civila samhället ingår inte samma enhetliga 

normsystem som familjen och skolan består av utan en mindre styrd miljö där individen 

har mer självständighet (Rexvid, Schlytter 2016). Mellan de här nivåerna kan 

värderingsmotsättningar uppstå, exempelvis genom skolans bejakande av den enskildes 

självständighet och kritiskt tänkande medan gemenskap värderas högt inom familjen.  

Varje människas identitet, i det individualistiska samhället är unikt enligt 

Åklagarmyndigheten (2006). Identiteten bygger inte på det som ärvts av tidigare 

generationer, utan till det som skapas. I den gruppcentreade samhällsordningen skapas 

individens identitet i förhållande till sin omgivning. Individen är enbart en cell i en större 

organisation och är underordnad gruppen, som har det yttersta ansvaret för att upprätta 

gruppens heder.  

Heder kan även fungera som ett socialt och ekonomiskt kapital, där heder kan stå för det 

värde individen har i andras ögon. Begreppet har således en koppling till lojalitet, ansvar 

och makt. Föräldrarna ansvarar för barnens uppfostran och beteenden, brister uppfostran 

faller ansvaret på föräldrarna – oftast på männen i familjeordningen, att upprätthålla sin 

sociala ställning i samhället. Heder kan även beskrivas utifrån ett ekonomiskt kapital där 
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familj och släkt ansvarar för familjemedlemmarnas ekonomi och sociala trygghet. Den 

enskilda individen har få egna angelägenheter (Rexvid, Schlytter 2016). Heder och skam 

styr samtidigt familjekollektivet men ansvaret för de här värdena kan fördelas på olika 

sätt. Exempelvis är mannens heder kopplat till hans förmåga att beskydda och försörja sin 

familj, medan kvinnans heder är knuten till hennes sexuella dygd. Mannens 

försörjningsförmåga och kvinnans kyskhet är såldes ett kapital på äktenskapsmarknaden, 

där äktenskapet kan vara ett avtal mellan olika familjer och kan leda till ökat ekonomiskt 

kapital. Efter giftermålet flyttas ansvar och kontroll till maken och hans familj. 

Äktenskapet har ofta en viktig ekonomisk betydelse då det kan förekomma en hemgift, 

samtidigt som den allmänna försörjningsbördan ligger på mannen (Åklagarmyndigheten, 

2016).  

Den patriarkala strukturen inom familjen blir såldes framträdande, där tankar om heder 

skapar olika normer och värderingar inom familjen, där mannen har en framträdande roll 

och den avgörande makten inom familjen. Kvinnorna är ofta underordnade mannen och 

det avspeglas även i uppfostran där pojkarna har större friheter och rättigheter än 

flickorna. Flickan måste i större grad ställa sig till förfogande till bröderna, föräldrarnas 

och släktens krav. Skyldigheterna och ansvaret är inte bara gentemot varandra inom 

familjen men även till släkten (Åklagarmyndigheten, 2006). Rexvid och Schlytter (2016) 

skriver samtidigt att männens socialisering och deras relation till hedersbegreppet formas 

tidigt under deras uppfostran. En kvinna definieras ofta i förhållande till sitt kön medan 

mannen frekvent definieras i förhållande till sin släkt, - gentemot kollektivet 

(Åklagarmyndigheten, 2006).  

4. Den svenska debatten  
I en handlingsplan har regeringen bland annat utformat en strategi för att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen SKR. 2007/08:39). I 

handlingsplanen presenteras bland annat olika insatsområden kring ökat skydd och stöd till 

våldsutsatta, exempelvis utveckling av insatser riktade mot våldsutövare, ökad samverkan och 

kunskap samt stärkt kvalitet och effektivitet inom rättsväsendet etc. Regeringen (2007) skriver 

i sin handlingsplan att det våldsförebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersförtryck är ett växande fält och att det är viktigt att tidigt ställa frågor om våldsutsatthet. 

Samtidigt som det är av betydelse att öka kunskap och förståelse om våldsutsatta samt ge 

skydd och stöd. 

Den svenska debatten har även påverkats och reformerats utifrån starkt präglade tankar om att 

ett brott, inte skiljer sig från andra brott och att det därför inte naturligtvis behöver förstås i 

sitt sammanhang. Den svenska debatten har sålunda påverkats av liknelsen av att förtrycket 

och våldet mot kvinnor är likadan oavsett samhällsekonomi eller samhällskontext samt att 

kvinnoförtryck går att jämföras med hedersförtryck. Rexvid och Schlytter (2016) menar att 

det kan bagatellisera skillnaderna mellan kvinnors villkor och rättigheter, då hedersrelaterat 

våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor är olika företeelser. Den svenska debatten 

präglas även av en oro av stigmatiserande egenskaper, problem och åtgärder vid diskussion av 

hedersrelaterat våld och förtryck.  
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I artikeln Experter och utsatta: Vi vill ha en lag mot hedersbrott (Kerpner & Röstlund, 2017) 

framgår att det idag inte finns någon specifik lag mot hedersbrott. De hedersrelaterade brotten 

ingår dock i andra brottsrubriceringar såsom mord, olaga hot, olaga frihetsberövande, 

misshandel, tvångsäktenskap och könsstympning etc. I artikeln (2017) framgår även att en 

brottsrubricering mot hedersbrott kan visa samhällets förståelse på våldets kollektivistiska 

karaktär, samtidigt som konsekvenserna av signalerna det sänder ut kan markera samhällets 

ståndpunkter om problematiken som råder. Genom att göra det, kan förståelsen av hederns 

roll i utövandet i brottet bli erkänt som ett allvarligt samhällsproblem. I rapporten Nationell 

strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (2015) skriver 

regeringen samtidigt, att indikationerna på en framgångsrik implementering av nationella 

våldsbejakande strategier bygger på olika faktorer. Dels en etablering av en handlingsplan och 

en statligt samordnad organisation som har i uppgift att implementera och utvärdera 

hedersproblematikens omfattning samt strukturella egenskaper. Samtidigt som det bör finnas 

medel för specifikt arbete med att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.  

5. Den internationella debatten  
I rapporten Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck (2015) gör regeringen en jämförelse mellan hur olika länder arbetar med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det framgår exempelvis att den australienska nationella 

handlingsplanen (från 2012- till 2022) fokuserar på prevention, långsiktighet, respektfulla 

relationer och ökad jämställdhet som ett sätt att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Planen är den första i raden som sätter fokus på att hålla våldsutövare ansvariga och förmå de 

att upphöra med våldshandlingarna. Den australienska handlingsplanen bygger även på ny 

forskning och samverkan med olika aktörer. Handlingsplanen bygger främst på två typer av 

våld, - våld som sker i nära relation och i familjen samt sexuellt våld.  

År 2010 införskaffades en nationell strategi för att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn i 

Storbritannien (Regeringen, 2015). Fokus inom strategin låg på prevention, skydd, ett 

effektivt rättsväsende och ett politiskt ansvarstagande för att handlingsplanen skulle bli så 

effektiv som möjligt. Det preventiva arbetet främjade olika kampanjer och insatser kring 

utbildning och tidigt förebyggande arbete. Exempelvis effektivt tillhandahållande av insatser 

såsom råd, stöd, skyddande boenden samt en effektiv straffrättslig hantering för kvinnor och 

flickor att fortsätta leva sina liv, tiden efter. Den straffrättsliga hanteringen omfattar bland 

annat utredning och åtal samt brottsofferstöd och skydd. Storbritannien har även sedan flera år 

arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck, där fokus har legat på tvångsäktenskap och 

kvinnlig könsstympning. År 2005 infördes FMU (Forced marriage unit) för att styra den 

brittiska regeringens arbete mot tvångsäktenskap. FMU fungerar bland annat som en nationell 

hjälplinje för yrkesverksamma och för att ge råd och stöd till individer som riskerar att 

utsättas för tvångsäktenskap. I den här strategin har även utbildningsprogram för att öka 

medvetenheten bland unga som riskerar att giftas bort mot sin vilja skapats. Både 

Storbritannien och Australien arbetar med preventiva och effektiva insatser kring utbildning 

och samverkan med andra aktörer. Genom att bland annat arbeta med förövare och 

yrkesverksamma som är i behov av stöd eller råd i arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck och våld i nära relation (Regeringen, 2015).  
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5.1.  Den svenska lagstiftningen idag 
Idag finns det ingen gemensam lagstiftning mot hedersbrott i den svenska lagstiftningen, 

däremot finns det lagar mot kontroll, begränsning samt mot hot/ och våld. I den här delen 

av studien kommer endast lagbrotten olaga tvång, olaga hot, ofredande, kvinnofridsbrott, 

olaga frihetsberövande och tvångsgiftermål att presenteras.  

Olaga tvång (4 kap 4§ BRB) innebär att någon genom misshandel eller hot, tvingar någon 

annan att handla på ett visst sätt, exempelvis genom att tvinga någon att stanna inne på sitt 

rum eller i hemmet. Det innefattar även en begränsning av den enskildas livsutrymme och 

övrig bestämmanderätt över sin egen person. Det kan således handla om att inte tillåtas ha 

pojkvän, bestämma umgängeskrets eller inte få bestämma över sitt eget utseende 

(Åklagarmyndigheten, 2006). Olaga hot 4 kap 5§, är vanligt förekommande enligt 

åklagarmyndigheten (2006) vid hedersrelaterade brott, brottet innebär att individen hotas 

med att bli skadad. Hotet kan både vara riktad mot den enskilda individen eller mot dess 

egendom. I de hedersrelaterade fallen kan det exempelvis handla om hot till tvångsgifte 

eller hot om misshandel (Åklagarmyndigheten, 2006).  

Enligt kap 4 § 7 BRB kan den som antastar eller genom annat hänsynslöst beteende 

ofredar en annan individ, bli dömd för ofredande. Åklagarmyndigheten (2006) skriver att 

bevakning, förföljelse och kontroll i hedersrelaterade fall bör ses som ofredande om det 

anses vara tillräckligt hänsynslöst. Vidare förklarar åklagarmyndigheten (2006) att 

ofredande, även kan handla om att mobiltelefoner kontrolleras eller att individen tvingats 

utstå nedsättande kränkningar. I domstolsmålet NJA 2004 S. 434 dömdes två föräldrar, 

bland annat till grov fridskränkning för att de vid flera tillfällen kallat sin dotter för 

nedsättande slagord. Vid bedömning av straffvärdet togs hänsyn till helhetssituationen av 

kränkningens art och omständigheterna vid brotten (Åklagarmyndigheten, 2006). Olaga 

frihetsberövande 4 kap § 2 BRB innefattar att föra bort eller spärra in någon annan.  

I Svea Hovrätts dom 2002-10-09, mål B dömdes bland annat en ung kvinnas föräldrar och 

bror för att under tre dagar isolerat kvinnan i bostaden och hindrat henne för att ta sig 

därifrån. Orsaken ska ha varit att kvinnan blivit gravid med sin pojkvän, som familjen inte 

vetat om (Åklagarmyndigheten, 2006). Tvångsgiftermål, eller äktenskapstvång finns 

reglerad i 4 kap 4c i brottsbalken. Förutsättningarna för äktenskapsbrott föreligger om den 

enskilde genom tvång tvingats ingå äktenskap mot dennes vilja, genom att 

gärningspersonen bland annat utnyttjat den enskildes utsatthet samt position till att förmå 

individen att gifta sig (Åklagarmyndigheten, 2006). År 1998 infördes även grov 

kvinnofridskränkning i brottsbalken. Lagen var unik då flera enskilda handlingar, 

tillsammans kunde utgöra ett brott. Grov kvinnofridskränkning är även en underkategori 

till brottet grov fridskränkning. Lagen fokuserar i första hand på upprepade kränkningar i 

form av våld/ fridsbrott eller sexuella brott som en man begår mot en kvinna i en nära 

relation (Nationellt centrum för kvinnofrid, Hämtad: 1 mars, 2018).  

Det finns således ingen tydlig lagstiftning vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Lagarna fokuserar istället på den generella förståelsen och kunskap av våld i allmänhet 

och inte dess sociala samt kulturella beståndsdelar. Konsekvenserna av en allmängiltig 
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lagstiftning kan leda till att otydliga hjälpinsatser, formas utefter generell kunskap och inte 

efter problemets specifika beståndsdelar (Åklagarmyndigheten, 2006). 

År 2016, presenterades ett lagförslag för dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S) 

och sekreterare på departementet i Rosenbad, om att införa lagförslaget Lex Lotta. 

Förslaget fick sitt namn efter dödsmisshandeln av Lotta Rudholm, i juni 2016. Mordet fick 

stor uppmärksamhet till följd av sin brutalitet och det hänsynslösa våld som brukats på 

offret. Då Rudholm tidigare, på grund av hot och rädsla drog sig ut lades en 

förundersökning om grov kvinnofridskränkning mot gärningsmannen ned.  

Gärningsmannen var Lotta Rudholms före detta pojkvän, fallet uppmärksammades bland 

annat då det funnits tydliga tecken på hot, misshandel och en polisanmälan mot 

gärningsmannen. Gärningsmannen ska även ha sökt hjälp på diverse vårdinsatser, utan 

resultat (Socionomer utan gränser, hämtad: 18 mars, 2018). Solna tingsrätt friade 

samtidigt en man som stått åtalad, misstänkt för att ha misshandlat sin hustru, våren 2015. 

Enligt domstolsbeslutet ansågs mannen komma från en bra familj och att kvinnan inte 

gick att lita på, då hon ansågs komma från en mindre bra familj. I domstolsbeslutet ansågs 

kvinnans berättelse, av den här anledningen inte vara sanningsenlig. I beslutet framgår 

även att kvinnan borde ha kontaktat mannens familj istället för polisen. De nämndemän 

som varit med och fattat beslut i ärendet blev sedan avsagda sina obligationer, då de inte 

ansågs följa svensk lagstiftning (Granlund, 2018).  

6. Metod  
I den här delen, presenteras studiens genomförande. Redovisning av studiens urval och 

datainsamling framföras, samtidigt som en diskussion av olika etiska dilemman presenteras. 

Avsnittet börjar med en förklaring av författarens förförståelse.  

6.1. Design  
En kvalitativ ansats valdes för att få fram empiri av det mer beskrivande slaget, där 

intervjudeltagarens tankar och uppfattningar låg i fokus. Det empiriska materialet i studien 

grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med socialförvaltningen, skolan 

och polisen i Stockholms län. I de semistrukturerade intervjuerna är frågorna 

förutbestämda och liknande frågor ställs till samtliga intervjukandidater. 

Bedömningsunderlag skapas efter intervjudeltagarens svar vilket härleder till att 

intervjuaren har koll på deltagarens kompetens och erfarenhet. Det är för att ha koll på att 

intervjudeltagarens svar sedan är relevant för studieändamålet när resultatet ska jämföras 

med övriga intervjudeltagare (Bryman, 2011). För att på ett tydligare sätt, kunna 

generalisera resultatet utifrån flera intervjudeltagare hade en kvantitativ ansats varit att 

föredra men för att besvara på studiens syfte och få en bredare bild av intervjudeltagarens 

arbetsuppgifter samt syn på studieämnet ansågs en kvalitativ ansats bättre lämpad.

  

6.2. Intervjuguiden 
I studien användes en semistrukturerad intervjuguide, frågorna i intervjuguiden (Se bilaga 

1) har utgått från studiens syfte och frågeställningar. För att förtydliga intervjufrågorna, 

formades även olika teman och rubriker i intervjuguiden såsom genus och våld. 

Innehållsaspekten av intervjufrågorna har varit i syfte för att underlätta följdfrågor genom 
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aktivt lyssnande och se till att intervjun blev empiriskt relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Materialet har sedan sammanställts och analyserats i enlighet med en 

kvalitativ innehållsanalys, vilket är en metod som stegvis analyserar skriven eller verbal 

kommunikation där fokus ligger på likheter och olikheter mellan dem. Det här kan således 

leda till att tolkningsprocessen av intervjumaterialet, resulterar i ett eller flera teman 

(Bryman,2011).  

Under intervjuerna spelades materialet in på band för att sedan kunna transkriberas. 

Intervjufrågorna var öppna för att fånga upp intervjupersonernas tankar och erfarenhet 

kring studieändamålet. Materialet kommer sedan att presenteras i resultatet, utifrån fyra 

olika huvudteman som tagits fram i enlighet med den kvalitativa innehållsanalysen och 

som visade sig ha betydelse för hur hedersrelaterat våld och förtryck upplevdes samt 

hanterades av samtliga intervjudeltagare: 1) Metoder 2) Svårigheter 3) Samverkan 4) 

Lagstiftning. Studiens diskussionsavsnitt, är även uppdelad i liknande teman för att 

tydliggöra den kunskap som tagits fram i intervjumaterialet och vad det kan betyda för de 

berörda professionernas arbetssätt och hantering av hedersärenden överlag.  Det här görs i 

syfte för att tydliggöra det som kommer fram i resultatet av intervjumaterialet och för att 

på ett tydligare sätt strukturera diskussionsmaterialet i förhållande till studiens syfte samt 

frågeställningar. 

6.3.  Urval  
Urvalsprocessen bestod av mailkonversationer och samtal med berörda verksamheter. Det 

geografiska placeringsområdet bestämdes för att avgränsas till Stockholms län, där valet 

av intervjusubjekt gjordes genom ett målstyrt bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

bygger på vad som är bekvämt för forskaren och vilka objekt som ligger närmast till hands 

att välja. I begränsande småskaliga forskningsprojekt kan ett bekvämlighetsurval vara av 

fördel, då en begränsad tidsaspekt eller budget kan påverka möjligheten för ett större urval 

(Bryman, 2011).  

Sammanlagt genomfördes fem kvalitativa intervjuer i olika kommuner i Stockholms län, 

varav två intervjuer från varje yrkesgrupp inom socialförvaltningen och skolan 

genomfördes. En polis intervjuades. Två telefonintervjuer fullföljdes och resterande 

intervjuer ägde rum i intervjudeltagarnas respektive verksamhetslokaler. Inom 

socialförvaltningen intervjuades en verksamhetschef och en samordnare inom våld och 

nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare intervjuades en 

poliskommissarie och två skolkuratorer från två olika gymnasieskolor. Målgruppen för 

studien har avgränsats till yrkesverksamma inom socialförvaltningen, skolan och polisen i 

Stockholms län, för att få en tydligare bild av verksamheternas arbete med hedersrelaterat 

våld och förtryck inom det åldersspannet.  

6.4.  Genomförandet 
Genomförandet av intervjuerna har varit olika, då beaktning tagits till intervjudeltagarnas 

möjligheter och förutsättningar för att delta i studien. Vid intervju med intervjudeltagarna 

på plats, kunde kommunikation förtydligas genom både icke verbala- och verbala signaler 

såsom ögonkontakt, gester och ansiktsmimik. Under telefonintervjuerna blev de verbala 

signalerna av större vikt, för att skapa tydlighet och trygghet kring samtalets struktur samt 

utformning. När intervjuerna var genomförda, transkriberades och kategoriserades 
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materialet inför resultat- och analysdelen av studien. En kopia av studien erbjöds till 

intervjudeltagarna för att få möjlighet att ta del av studien vid avslut och för att få 

överblick över intervjumaterialet.  

Studien är av en induktiv karaktär, för att kunna vara öppen för empirin och låta empirin 

tala för sig själv, vilket i sin tur kan leda till att nya insikter samt kunskap skapas. Dock 

har studiens inriktning inte enbart varit induktiv då fokus har varit att undersöka 

socialförvaltningens, polisens och skolans arbete med hedersfrågor, vilket influerat till ett 

val av teman och teorier. Underlag för litteratur som använts i studien är böcker, rapporter 

och artiklar.  Studien hade med fördel även kunnat avgränsas mer genom att enbart 

undersöka hur socialförvaltningen, polisen och skolan i exempelvis en kommun, arbetar 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att göra det här skulle studiens syfte och 

frågeställningar blivit mer distinkta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Det hade exempelvis bidragit till ett smalare studieområde och en mer avgränsad bild av 

studieområdet.   

En kvalitativ metod valdes, i syfte för att bland annat få fram en mer beskrivande empiri 

för att fånga upp nyanser och få en fördjupad förståelse samt för att ha möjlighet till att 

ställa följdfrågor till intervjudeltagarna. Det var för att på bästa sätt kunna besvara på 

studiens syfte och frågeställningar. En svaghet i den valda metoden som valts, är att vissa 

inslag i studien hade gynnats av en kvantitativ metod, exempelvis i delar där 

kartläggningen av verksamheternas arbetssätt skulle göras, kunde en konstruktion av en 

enkät som beskrev verksamheternas särskilda arbetsmetoder konkretisera studien. En 

tydligare kartläggning skulle följaktligen ge tillfälle att hitta tydligare samband mellan 

insatserna. Genom en kvantitativ metod hade studiens urval även påverkats, då enkäterna 

hade kunnat skickas till fler verksamheter. Resultatet hade således kunnat se annorlunda 

ut, då en större spridning på urvalet hade funnits med en kvantitativ ansats.  

En fördel med den valda metoden och genomförandet av studien, är att nyanser av 

intervjudeltagarens erfarenheter och förhållningssätt skapades till följd av intervjuerna och 

intervjufrågornas öppenhet samt struktur. Den största utmaningen vid genomförandet av 

studien har varit att få tag på intervjupersoner, på grund av bland annat hög 

arbetsbelastning eller lågt intresse. Ett informationsbrev om studien hade även kunnat 

skickas till berörda verksamheter för att undersöka intresset i deltagandet av studien. 

Genom ett avgränsat åldersspann på urvalets omfång, blev studiens metoder även 

avgränsade för att på ett tydligare sätt kunna besvara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

6.5. Etiska överväganden  
Under intervjuprocessen har hänsyn tagits till olika etiska principer. Inför intervjuerna 

förklarades studiens bakgrund och syfte, vidare informerades även innebörden av 

deltagande och frivillighet. Frågor om samtyckte till att spela in intervjuerna delgavs även. 

Uppgifter och annat material som inhämtats under intervjuerna har behandlats och 

hanterats med stor försiktighet samt enbart använts för studieändamålet (Bryman, 2011). 

Intervjudeltagarna hade inga invändningar med att citeras med riktiga namn, trots deras 

samtycke valdes uppgifter om vilka intervjudeltagarna var att inte undanröjas för att 

garantera anonymitet. Andra etiska förhållanden som tagits i hänsyn, är hur resultatet av 

det intervjudeltagarna har sagt har framställts och presenterats i studien. Informationen om 
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professionernas (socialförvaltningen, polisen och skolan) arbetsförhållanden eller annan 

känslig information som uppdagats under intervjuns gång har beaktats genom information 

om anonymitet och möjlighet att ta del av studien samt intervjumaterial innan studiens 

färdigställande. Dessutom delgavs även intervjudeltagarna information om friheten av att 

avstå att svara på de frågor som upplevdes som obehagliga, svåra eller olämpliga.  

6.6.  Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp för bedömning av exempelvis 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet kan exempelvis handla om att försäkra 

sig om att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt medan validitet handlar om att 

undersökningen avser att mäta det som är relevant i sammanhanget. Reliabilitet kan 

exempelvis handla om att konstruera en intervjuguide på ett sätt som gör att det insamlade 

materialet av intervjuerna, besvarar på studiens frågeställningar. Validitet kan således i de 

här sammanhangen handla om att göra rätt sak, det vill säga – undersöka hur nämnda 

insatser (socialförvaltningen, skolan och polisen) handlägger hedersärenden. Frågor om 

studiens tillförlitlighet och överförbarhet har därför varit viktiga aspekter. Reliabilitet och 

validitet värderas olika inom den kvantitativa och den kvalitativa forskningen, då 

tillförlitligheten är svår att mäta i siffror inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 

2011).  

Rekrytering av intervjudeltagare gjordes genom att bland annat ta kontakt med flera olika 

kommuner, polisdistrikt och gymnasieskolor i Stockholms län. Utefter hur många som 

svarade och hade möjlighet att ställa upp för deltagande, bokades intervjuer in. Innehåll 

och rubriksättning skapades även efter studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

skapades en intervjuguide, med intervjufrågor som undersökte och problematiserade 

studiens problemområde. Studiens resultat styrs även av författaren, vilket ger författaren 

förmågan att påverka det slutgiltiga resultatet och studiens design. Det kan således 

påverka studiens reliabilitet, då det endast var en intervjuare vid intervjutillfället vilket 

kan betyda att påverkan på intervjun kan ha blivit större. Dessutom hade validiteten blivit 

högre om det exempelvis varit två intervjuare, då den ena hade kunnat fokusera på att 

genomföra intervjun och den andra, sett till att studiens frågeställningar besvarats. Då 

intervjun enbart utfördes av en författare kunde författaren ta upp detaljer i bland annat 

kroppsspråk, intonering och ögonkontakt som kan vara svårt att förmedla som tredje part.  

6.7.  Generaliserbarhet  
Den här studien riktar in sig på analys av specifika verksamhetsområden i ett särskilt 

geografiskt område, vilket betyder att studiens resultat kan användas för att förstå olika 

förutsättningar, förväntningar och krav kring studiens problemområde. Då studien baseras 

på intervjuer med endast två yrkesverksamma inom varje verksamhetsområde (en polis) 

och intervjudeltagarnas egna upplevelser, kan resultaten se olika ut beroende på vilka som 

har intervjuas. Samtidigt som kunskapen kring studiens forskningsområde ser olika ut då 

inga givna definitioner av hedersbegreppet finns, kan generaliserbarheten av resultatet 

därmed påverkas. Hänsyn till intervjudeltagarens ålder, kön och erfarenhet har inte tagits i 

beaktning vilket inte ger en fullständig helhetsbild av studiens forskningsområde och kan 

således påverka generaliserbarheten av studien. I den här studien används även en 
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analytisk och naturalistisk generaliserbarhet för att bland annat belysa generaliserbarhet i 

studien. I en analytisk generalisering görs en bedömning av hur resultaten kan ge 

vägledning i situationer med liknande förutsättningar, där bedömningen bygger på 

analyser av likheter och skillnader mellan olika situationer (Kvale,1997). Den 

naturalistiska generaliserbarheten grundar sig i personliga erfarenheter och upplevelser. I 

den här studien får intervjudeltagarna själva beskriva sina erfarenheter och tankar kring 

studieämnet, samtidigt som en jämförelse av intervjumaterialet framförs.  

7. Resultat  
I den här delen av studien, kommer materialet från intervjuerna med socialförvaltningen, 

polisen och skolan att redovisas och diskussion kring resultatet kommer att framföras. 

Intervjumaterialet kommer att analyseras utifrån fyra olika teman: metod, svårigheter, 

samverkan och lagstiftning som tagits fram i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys (se 

punkt 6.2). Inom socialförvaltningen intervjuades en samordnare i våld och nära relation samt 

hedersrelaterat våld och förtryck och en verksamhetschef. Vidare intervjuades en 

poliskommissarie och två skolkuratorer från två olika gymnasieskolor, yrkesverksamma i 

Stockholms län. De kommer i det här avsnittet, att presenteras som: socialförvaltning 1 

(samordnaren inom våld och nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck), 

socialförvaltning 2 (Verksamhetschefen), skolkurator 1, skolkurator 2 och polisen. 

Intervjudeltagarnas namn har avidentifierats för att garantera anonymitet, inledningsvis 

kommer en överblick av intervjudeltagarnas syn på begreppet heder att introduceras.  

Definitionen av begreppet heder har olika betydelser. I intervjumaterialet med samtliga 

intervjudeltagare framgår det att heder kan handla om ett sammanhang där det förekommer 

olika former av fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska begränsningar inom olika 

kollektiva ramar etc. Begreppet heder uppfattas även av samtliga intervjudeltagare, som något 

negativt där enskilda intressen och individuella fri- och rättigheter blir kontrollerade och 

förtryckta. Av resultatet framgår bland annat en generell bild av begreppet heder som samtliga 

intervjudeltagare delar.   

Heder, jag tänker att när man pratar om hederproblematik eller hederskontext så handlar det 

om ett sammanhang där det förekommer massa olika former av begränsningar: fysiskt, 

psykiskt, sexuellt, ekonomiskt- alla möjliga. Det är ett helt system som bevakar och begränsar 

(…).  

7.1.1. Metoder 

Förklaringen till hur de professionella bedömer sina arbetssätt och metoder, ligger 

oftast i beskrivningen av vilket handlingsutrymme den enskilda individen har. 

Samtidigt som resultatet visar att hedersrelaterat våld och förtryck även till viss del 

handlar om kulturella föreställningar. Socialförvaltning 1 och 2, arbetar med 

verksamheter för mottagande och förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

De arbetar även med utbildning och andra instrument såsom FREDA, BBIC (barnens 

behov i centrum), MI (motiverande samtal) och polisens patriarkinstrument kring 

bedömning av hot- och våld. En önskan av att arbeta förebyggande och stöttande med 

hedersrelaterat våld och förtryck finns, dock upplever Socialförvaltning 1, att det kan 

vara svårt i hedersfall: 
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Vi försöker ju om det är möjligt att alltid givetvis jobba med att stötta upp, men ibland 

kan det bara svårt när det gäller hederfall eftersom det kan vara ett helt system som 

kan stå för förtrycket. 

År 2016 gjordes en översyn av polisens verksamhet, vad gäller hedersrelaterade brott. 

Då konstaterades det att det inte fanns en enhetlig nationell organisation eller 

gemensamma metoder i arbetet med hedersrelaterad brottslighet. Istället började en 

handlingsplan att ta sin form. Skolkurator 1 och 2 arbetar mycket med samtalsstöd och 

att upptäcka olika former av problematik hos eleverna. Tillvägagångssätten är 

individuella och mycket bygger på en kulturell förståelse för hedersrelaterat våld och 

förtryck: 

Mina metoder handlar väl mycket om kulturella grejer (…) Jag kan kulturen, för mig 

är kulturen språk (…) Dagligen träffar jag minst åtta elever, plus de som knackar på 

dörren. (…) Jag är ute mycket och försöker upptäcka och så (…). 

7.1.2. Svårigheter 

Svårigheterna i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck visade sig handla om 

olika faktorer vad gäller kulturella influenser, den professionellas egna erfarenheter 

och att kunna se symptom samt upptäcka hedersproblematik. Enligt socialförvaltning 

1 och 2, är de största svårigheterna i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck att 

hederskontexten är mer framträdande i vissa kulturer och att det kan förstärkas vid 

inträde till ett nytt samhälle där andra normer är framträdande. Socialförvaltning 1, 

menar att det finns en oro att prata om hur det faktiskt är:  

Det finns generellt en rädsla och oro att lägga i sig i de här situationerna, en oro att 

stigmatisera människor. Om vi pratar om det här så stigmatiserar vi människor ännu 

mer eller att man även kan bli kallad rasist. Ibland finns det liksom en feghet att inte 

prata om det som det faktiskt är.  

En annan svårighet i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck är som sagt att 

kunna se symptom. För att det ska kunna hända måste en förståelse av problematiken 

finnas, enligt polisen:  

Det krävs ju att man måste kunna se symptom och man måste kunna förstå vad det är, 

lite samma sak blir det ju med heder (…) Du ser inte själv kontexten och då kan du ju 

inte heller ge personen rätt skydd och du kan inte vidta rätt utredningsåtgärder. 

Skolkurator 1 och 2, menar att den största svårigheten i arbetet med hedersrelaterat 

våld och förtryck för eleven, är att skapa tillit och att våga prata om sina bekymmer. 

Vidare uttrycker skolkurator 1, även att det kan vara svårt att veta vart skolan ska 

vända sig då samarbetet mellan aktörerna kan variera. Det är för att förståelsen för den 

kulturella företeelsen kring hedersfrågor råder olika:  

Jag tänker såhär, har du tagit dig hela vägen till socialtjänsten, polisen eller till mitt 

rum och vilja prata om de här frågorna – då har du gjort tillräckligt (…). 
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Socialförvaltning 1 och 2, delar samtidigt uppfattningen om att det är främst kvinnor 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck till följd av patriarkala strukturer 

inom familjen. Det leder till olika svårigheter, i intervjuer med polisen och med 

skolkuratorerna framgår att både kvinnor och män kan vara utsatta och vara förövare. 

Exempelvis förklarar polisen att:  

Det typiska, det är ju att man pratar om de utsatta flickorna men det är också viktigt 

att påpeka att även pojkar kan utsättas (…) Tittar man på vilka som är förövare så är 

det ju så att både män och kvinnor kan vara förövare men det är ju oftast starkt 

patriarkala strukturer inom familjen och gruppen (…).   

7.1.3. Samverkan 

I resultatet av intervjumaterialet framgår att samverkan mellan insatserna finns och är 

beroende varandra, samtidigt som det kan se olika ut i landet. Socialförvaltning 1 och 

2, försöker att öka sin samverkan med olika skolor och förskolor för att främja större 

uppmärksamhet samt fånga upp individer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Socialförvaltning 2, förklarar att:  

Vi har ju samverkansdagar med skolan, där barn och utbildningsförvaltningen, 

elevhälsoteamet, centrala elevhälsan och rektorer är med och diskuterar kring hur vi 

ska upptäcka och vad ska vi göra när vi upptäcker på barnen alltså på något sätt, och 

vad vi kan göra (…) Men det vi har pratat om där är att vi ska jobba förebyggande 

vad gäller sex- och samlevnad (…) Men även med att vi ska jobba med 

föräldrautbildning (…).  

Polisen, upplever dock att samverkan mellan olika polismyndigheter och aktörer kan 

se olika ut beroende på region och geografiskt placeringsområde: 

Jag tror att det ser väldigt olika ut i landet, beroende på storstad- småstad. (…). Vi 

hoppas ju någonstans att det här kompetensnätverket som vi startar nu, ska kunna 

gynna även den delen. (…) På sikt så finns det ju en önskan om att det kan komma att 

bildas lokala samverkanslokaler, på en del orter finns det en del ideella 

organisationer som är jätteduktiga och engagerade (…). 

Skolkurator 2, uttrycker att samverkan fungerar bra mellan socialförvaltningen och 

polisen. Dock förklarar skolkurator 1, att polisens samverkan med skolan har varit god 

men att samarbetet med socialtjänsten inte riktigt fungerar i praktiken: 

(…) Polisen har varit väldigt viktiga för mig och duktiga. Men socialtjänsten har jag 

haft lite problem med för att det inte riktigt har funkat – deras metoder funkar inte i 

praktiken och de kanske inte är så insatta i hur viktigt det är att man gör på ett 

speciellt sätt i fall man ska använda deras metoder i praktiken (…). 

7.1.4. Lagstiftning 

I resultatet av intervjumaterialet framgår det att det råder en generell önskan om en 

tydligare lagstiftning kring hedersbrott bland de professionella. Socialförvaltning 1, 

uttrycker att lagstiftningen inte egentligen brister utan att vi måste prata om hur det 

faktiskt ser ut i praktiken. Samtidigt förmedlar socialförvaltning 2, en önskan om en 
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tydligare lagstiftning och menar att svårigheter kan uppstå när hederslagar ska 

operationaliseras samt att bättre metoder för att arbeta med förövarna bör formas:   

(…) I allmänhet så skulle man väl kunna önska att lagstiftningen var vassare samtidigt 

som jag inser svårigheten, det är ju oftast ord mot ord om det inte är alldeles 

uppenbart att personen har fysiska skador (…).   

Samtidigt uttrycker polisen, att en tydligare lagstiftning kan generera till ett mer lätt - 

tillämpligt arbete för polis och åklagare men att det kan vara svårt att införa 

hederslagar då synen på vad som är ett brott eller inte, beror på olika samhälleliga 

kontexter. Exempelvis kan det vara svårt för polisen att hitta vittnen som vill 

medverka och att hålla sig uppdaterade på vad som händer på området: 

Jag skulle säga att det ofta handlar om bevissvårigheter då det är svårt att hitta 

vittnen som vill medverka eftersom det ofta är få eller ingen, som vill ställa upp på 

målsägandes sida och bekräfta den berättelsen som ges (…) Jag tror att det 

framförallt brister i fortbildning och att hålla sig uppdaterade på vad som händer 

inom området och ta del av domar, hur man ska undvika och förbättra (…).  

Skolkurator 1 och 2, delar liknande erfarenheter om att det saknas en tydlig 

lagstiftning. Skolkurator 1 menar att hedersrelaterat våld och förryck är något som 

måste arbetas med från grunden liksom, samordnare 2:  

Jag tycker ju definitivt att det saknas ganska mycket men det är ju lite det här också 

att man måste jobba med de här frågorna från grunden. Om jag ska kunna straffas för 

någonting som inte ens hela samhället vet vad det är, hur det kommer och vad som 

kan hända. Då förstår jag att det inte finns en lagstiftning som är klar än (…). 

En tydlig lagstiftning anses av de intervjuade således, vara av vikt för att tydliggöra 

både arbetet med enskilda individer men även för att skapa tydligare samhällsramar 

för hedersproblematik i allmänhet.  

8. Analysdiskussion 
Samtlig information i det här avsnittet av studien, är hämtad från intervjuer eller elektroniskt 

material från nätet. Avslutningsvis framförs en diskussion av metodval fram.  Diskussionen är 

uppdelad i olika teman (metod, svårigheter, samverkan och lagstiftning) för att tydliggöra den 

kunskap som tagits fram i intervjumaterialet och vad det kan betyda för de berörda 

professionernas arbetssätt och hantering av hedersärenden överlag. 

Vad är heder och vilka förväntningar på ”könet” finns det inom socialförvaltningen, skolan 

och polisen i Stockholms län?  

Utifrån resultatet av intervjumaterialet framgår att heder är ett begrepp med många 

definitioner. Samtliga resultat visade att begreppet heder oftast kopplas med något negativt 

såsom bestraffning, kontroll och begränsning i det enskilda livsutrymmet. I intervjumaterialet 

med majoriteten av de intervjuade fastställs att kvinnor är mer utsatta av hedersrelaterat våld 

och förtryck, till följd av samhälleliga strukturer såsom patriarkala normer samt värderingar 

inom olika kollektiva ramar. Enligt Edling (2016) kan sociala strukturer kring könets 
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betydelse förstås utifrån diverse sociala relationer och ha en direkt inverkan på individens 

leverne.  

En konsekvens av hedersbegreppets olika definitioner kan vara att en förståelse för vilka som 

utsätts, hur problematiken ser ut och vilka metoder samt arbetssätt som skapas – kan komma 

att influeras av vilken typ kunskap som finns inom ämnet hos olika insatser samt professioner 

i samhället. Det här kan således innebära att viktiga hjälpinsatser för utsatta, riskerar att 

förkastas till följd av oförståelse och okunskap om ämnet. För att öka förståelsen av 

hedersrelaterat våld och förtryck menar Schlytter och Hussein (2014) att ett antal 

nyckelpersoner bland annat skall implementeras i respektive verksamhet (socialförvaltningen, 

polis och skolan) för att öka kunskap och förståelse kring hedersproblematik överlag. Genom 

att göra det här kan den utsatta individen garanteras kontinuitet och en helhetsbild av 

individens livssituation kan skapas på ett tydligare sätt.   

Vilka metoder har socialförvaltningen, skolan och polisen i arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck i Stockholms län? 

De intervjuade socialförvaltningarna arbetar mycket med mottagande och förebyggande av 

hedersrelaterat våld och förtryck, i förhållande till intervjuerna med skolkuratorerna som visar 

att skolorna, arbetar mer stödjande och upptäckande av hedersproblematik bland eleverna. 

Socialförvaltningarnas instrument och metoder grundar sig på att finna indikationer på våldets 

förekomst (FREDA) och att erbjuda samtalsstöd (MI), socialförvaltningen kan även erbjuda 

skyddade boenden och annat stöd enligt socialtjänstlagen 7 kap § SOSFS 2014:4. Schlytter 

och Hussein (2014) menar även att det finns brister i relationen mellan socialtjänsten och 

skolan då skolpersonal ofta har erfarenhet av att socialtjänsten inte förstår den utsatta medan 

socialtjänsten ofta upplever att skolan avvaktar för länge med att anmäla till socialtjänsten. 

Det kan således leda till att en ömsesidig misstänksamhet och osäkerhet förstärks och 

påverkar samarbetet mellan instanserna. 

I resultatet med skolkuratorerna, framgår även att det råder en svårighet i samverkan mellan 

socialtjänsten och skolan då det finns en misstänksamhet över bland annat socialtjänstens 

arbetssätt och metoder. Genom utbildning och tydligare markering av hur socialtjänsten, 

polisen och skolan arbetar med hedersfrågor kan bland annat misstänksamheten och tillit till 

varandras metoder och arbetssätt främjas. Samtidigt som den utsatta garanteras en tydligare 

hjälpprocess där samtliga professioner delar liknande kunskaper och riktlinjer om hur 

hedersärenden skall hanteras. De intervjuade skolkuratorerna arbetar även efter individuella 

arbetsmetoder i hantering av hedersärenden, där fokus hamnar på den professionellas tidigare 

erfarenheter och kunskap om ämnet. Det här kan således medföra att hanteringen av 

hedersärenden skiljer sig åt och influeras starkt av vilken kunskap enskilda professionella har 

av hedersrelaterat våld och förtryck. Idag finns såldes inga konkreta preventiva metoder vad 

gäller förebyggande arbete mot hedersproblematik inom de nämnda instanserna, metoderna 

som finns grundar sig på vad som händer när ett brott väl har begåtts.  

Det allmänna intrycket av samtligt intervjumaterial är att det inte i lika stor utsträckning 

arbetas med hedersfrågan tidigt, innan förtrycket är ett faktum vilket exempelvis kan bero på 

kunskapsbrist om hedersrelaterat våld och förtryck i allmänhet. Det här påverkar självfallet 

hur arbetssätten eller hantering av hedersärenden ser ut. Genom att tidigt arbeta med 

förövarna kan grundläggande värderingar, beteenden och normer skapa förståelse för hur 

problematiken ser ut samt sprida kunskap om diverse hjälpinsatser för utsatta. Det här kan i 
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sin tur leda till att förebyggande metoder i hur hedersärenden ska hanteras, utvecklas. 

Regeringen skriver samtidigt i sin rapport Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (SKR. 

2007/08:39) att det är viktigt att ställa frågor om utsatthet, i det förebyggande arbetet med 

individer som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att göra det här, kan 

det både leda till ökat skydd och stöd för utsatta individer.  

I intervjumaterialet framgår även, att polisens arbete med hedersrelaterade frågor ser olika ut 

beroende på region och stadsdel. Det här understryks även av BRÅ (Brottsförebyggande 

rådet) som släppte rapporten Polisens utredningar av hedersrelaterat våld (2012) där det 

framgår att de flesta polismyndigheter inte några särskilda rutiner eller manualer för hur 

hedersbrottslighet ska hanteras och att polisens arbete med hedersrelaterade fall skiljer sig åt 

mellan olika polismyndigheter. Det betyder att den hjälpbehövande eller utsatta får hjälp och 

stöd på olika sätt, beroende på vart i landet individen befinner sig. Det här påverkar således 

rättssäkerheten i garantin av att främja att grundläggande mänskliga rättigheter inte undanröjs. 

I intervju med socialförvaltningarna framgår även att de arbetar med polisens 

riskanalysinstrument, ”Patriarkat” som är en bedömning och hantering av risk för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden går bland annat ut på att hitta mönster, göra en 

kartläggning av gärningsmannen och hitta olika sårbarhetshetsfaktorer för att förstå 

hedersrelaterat våld och förtryck (Socialstyrelsen, hämtad: 30 mars, 2018). Som tidigare 

nämnt i studien, framgår det att det inte finns en enhetlig lagstiftning utan istället olika 

mellan-lagar för hedersbrottslighet. Hedersproblematik är av en kulturell och strukturell 

karaktär och som inte enbart bör förstås utifrån enskilda våldshandlingar beträffande 

hedersbegreppets olika uttrycksformer vad gäller exempelvis hedersvåldets omfattning samt 

frekvens. För att förstå hedersproblematik måste förklaringar således sökas utifrån våldets och 

förtryckets strukturella karaktär och inte enbart utifrån dess institutionella form.  

Vilka svårigheter upplevs finnas i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck ur 

socialförvaltningens, skolans och polisens perspektiv i Stockholms län? 

I intervjumaterialet från samtliga intervjudeltagare framgår att heder som tidigare nämnt, är 

ett begrepp med många olika definitioner. Då definitionerna råder olika är det viktigt att vara 

öppen för vilka det är som utsätts och finna förståelse kring att utsattheten kan se annorlunda 

ut beroende på enskilda förutsättningar samt behov. I resultatet med socialförvaltning 1, 

framgår exempelvis att det finns en rädsla över att arbeta med hedersärenden på grund av 

okunskap för den kulturella betingelsen och en generell oro av att stigmatisera människor. 

Hur hedersrelaterat våld och förtryck skall hanteras, kan därmed få en stigmatiserad effekt 

utifrån fördomar av hedersrelaterat våld och förtryck. För det första kan det här påverka hur 

instanser såsom socialtjänsten, skolan och polisen arbetar och förhåller sig till de här frågorna. 

För det andra kan risken bli att utsatta inte möts av ett professionellt bemötande som grundar 

sig på gedigen kunskap om heders-ämnet, utan istället av föreskrivet bemötande som 

anpassats efter andra liknande situationer. 

Åklagarmyndigheten (2006) skriver samtidigt att friktion kan uppstå när familjer från 

kollektiva samhällen flyttar till individualistiska samhällen, vilket är en återspegling av den 

konflikt som uppstår mellan den traditionella och den individuella familjestrukturen när 

försök till att bevara värderingar samt normer kan skapa oro, rädsla och ilska i integrationen 

till det nya samhället. Genom att förstå systemen bakom problematiken, kan en större inblick 
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skapas av hedersrelaterat våld och förtryck. Rexvid och Schlytter (2016) skriver bland annat 

att gruppens relation till hedersbegreppet är en samanställning över det systemet av villkor 

och relationer som finns inom familjen. Genom kunskap om hedersfrågans olika 

uttrycksformer, kan rädsla och andra stigmatiserande effekter av hantering och bemötande av 

hedersrelaterat våld och förtryck elimineras.  

En annan svårighet i arbetet med hedersrelaterat våld och förryck, enligt skolkurator 1 och 2 

är att det kan vara svårt för eleven att skapa tillit och att våga prata om sina bekymmer. 

Skolan får således an viktig roll i att upptäcka och bygga relationer med skolungdomarna, för 

att bland annat kunna åtgärda och i andra fall – erbjuda lämpliga stödinsatser. Då det råder en 

viss osäkerhet kring olika aktörers kunskap om ämnet kan en svårighet i hanteringen av 

hedersärenden formas. Det kan i sin tur påverka den hjälp och det stöd individen får, då 

behovet av stöd kan sammandrabbas av den professionellas förhållningssätt, erfarenhet och 

kunskap av andra insatsernas metoder samt arbetssätt. Vidare framgår som sagt att samtliga 

intervjudeltagare delar liknande uppfattningar om att kvinnor främst är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck, samtidigt som det blir tydligt att både killar, individer med 

funktionsvariation och individer med könsöverskridande identitet kan bli utsatta. Ur den här 

aspekten, är det viktigt att ta hänsyn till hederskontextens olika uttrycksformer och inkludera 

omfattningen på vilka som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld samt förtryck. Det är 

för att exempelvis undvika att stigmatisera problematiken till ett kön, ålder, etnicitet med 

flera. Den här aspekten kan även vara av vikt i utvecklandet av metoder i arbetet med 

enskilda, då en medvetenhet om hedersbegreppets olika uttrycksformer kan motverka alltför 

hårdragna generella metoder eller arbetssätt i mötet med enskilda individer.   

Hur ser samverkan ut mellan socialförvaltningen, skolan och polisen i Stockholms län? 

I intervjumaterialet med skolkurator 1, upplever intervjudeltagaren att socialförvaltningens 

metoder inte fungerar i praktiken (där verksamhetschefen och samordnaren är 

yrkesverksamma inom) då kunskap om hedersfrågan överlag, saknas. Det här kan således ha 

en inverkan på instansernas samarbete då kunskap om hedersproblematik kan se annorlunda 

ut, vilket i sig kan påverka hur hedersärenden hanteras inom respektive yrkesgrupp. En god 

samverkan mellan insatserna är sålunda av vikt för en lyckad hantering av hedersärenden. 

Övriga intervjudeltagare uttrycker att samverkan bland instanserna i mellan 

(socialförvaltningen, skolan och polisen), fungerar bra. Schlytter och Rexvid (2016) menar att 

individen i de mer kollektivistiska familjerna och samhällena, inte är utbytbar och att 

familjetraditioner värderas högt. I skolan, styrs exempelvis normer om likhet inför lagen och 

den enskildas utbytbarhet. På fritiden, bestående av det civila samhället finns inte samma 

enhetliga normsystem som familjen och skolan består av. Samverkan mellan insatserna är 

såldes av vikt för att både fånga upp utsatta individer men även för att garantera stöd och 

skydd. 

Länsstyrelsen Östergötland (hedersförtryck.se hämtad:18 mars, 2018) skriver samtidigt att 

skolans samverkan med andra verksamheter är viktigt i arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck, samtidigt som det är av viktigt att det finns kunskap om hedersproblematik hos 

samtliga myndigheter som möter individer som blivit utsatta. De intervjuade 

socialförvaltningarna, uttrycker även att de har olika samverkansdagar med exempelvis skolan 

för att öka kunskap för att öka möjligheten att upptäcka och hjälpa den som blir utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck tidigt. I intervjumaterialet med polisen framgår  att polisen 
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inte i nuläget har ett gemensamt arbete med hedersärenden vilket således kan skapa 

svårigheter i samverkan med andra instanser då det inte finns en gemensam hållning i hur 

hedersärenden skall hanteras. Exempelvis skulle en gemensam plattform där riktlinjer och 

kunskap delas främja förståelsen för hedersproblamtikens omfattning och såldes även forma 

tydliga metoder samt hjälpinsatser för utsatta.  

Hur upplevs rådande lagstiftning av hedersrelaterat våld och förtryck enligt 

socialförvaltningen, skolan och polisen – I Stockholms län? 

I intervjuer med socialförvaltningarna, förklarar intervjudeltagarna att problemet inte ligger i 

lagstiftningen utan att hedersrelaterat våld och förtryck snarare måste diskuteras utifrån hur 

det faktiskt ser ut i praktiken. Det indikerar att metoderna och arbetssätten med hedersrelaterat 

våld och förtryck, inte är anpassade utifrån hederskontexten utan istället på enskilda 

handlingar som en förövare gör mot en enskild. En önskan om tydligare lagstiftning och 

metoder för att ta hand om förövare finns, samtidigt som resultatet med polisen visar att 

brister i fortbildning och svikande kunskap av hedersproblematik kan påverka arbetet med 

hedersärenden. Ur det här perspektivet påverkar kunskap, arbetet med hedersutsatta. Det råder 

även vissa bevissvårigheter i fall där hedersmotivet är framträdande. Exempelvis kan det vara 

svårt att hitta vittnen som vill medverka eftersom det kan vara få som vill bekräfta 

målsägandes uppgifter, det kan även vara så att den utsatta inte ”orkar” genomföra en 

rättsprocess då det kanske finns en önskan att återvända till familjen eller ställa allting till 

”rätta”. Det intygas även i resultatet med skolkurator 1, som uttrycker en frustration över att 

det till följd av oklara metoder, kunskap och hjälpinsatser påverkar elevens ork och tillit till 

övriga aktörer såsom socialtjänsten och polisen. De här faktorerna motiverar således att det 

råder otillräcklig kunskap av hedersrelaterat våld och förtryck, vilket kan ha en inverkan på 

arbetet med utsatta vad gäller hjälp och stöd samt bemötandet av problematiken av 

professionella. Förebyggande arbete med förövarna kan vara svåra men viktiga i 

hedersärenden där förtryck, tvång och begränsningar i det enskilda livsutrymmet påverkar 

individens rätt till ett självständigt liv. Mänskliga rättigheter om självständighet och trygghet, 

blir svåra att garantera när kunskap av hantering av hedersärenden råder olika beroende på 

vart man är i landet och vilken generell kunskap olika samhälleliga insatser har om praktiska 

metoder i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.  

9. Slutsats   
Ambitionen med den här studien har varit att undersöka hur socialförvaltningen, skolan och 

polisen arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län. Utifrån 

intervjumaterialet går det att konstatera att hedersbegreppet är ett komplext fenomen med 

fästen i kultur, förtryck och våld. Det finns idag ingen tydlig definition på vad det innefattar, 

metoderna och arbetssätten grundar sig istället på att finna indikationer på våld, samtalsstöd 

och placering vid akutfall enligt det intervjumaterial som tagits del av i studien. Förståelse för 

hedersrelaterat våld och förtryck görs ofta i dunklet av våld i nära relation, vilket är två helt 

olika saker. För att förstå hederskontexten bör förståelse kring vad det innebär, olika 

strukturella beteenden och förebyggande arbete ligga i fokus. Genom tydligare lagstiftning 

och förebyggande arbete med förövarna, exempelvis genom utbildning, utvecklad 

samhällsintroduktion och långsiktigt stöd.  

I intervjumaterialet framkommer det således att metoderna och arbetssätten ser olika ut för 

socialförvaltningen, polisen och skolan. De könsrelaterade förväntningarna i arbetet med 
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hedersrelaterat våld och förtryck delas i liknande uppfattning om att kvinnan i högsta grad, i 

starka hederskulturer är underordnad mannen kring livsstil, rättigheter och sociala ställning i 

familjen. Det finns även en underbyggd rädsla av att arbeta med hedersfrågor då kan skapa en 

stigmatiserande effekt, en önskan om tydligare lagstiftning finns men likväl även en förståelse 

för svårigheterna det kan innebära. Genusperspektivet är väldigt framträdande vid diskussion 

kring hederskontexten, då kvinnan oftast ät offret och mannen förövaren vilket även tydligt 

framkom i intervjumaterialet. Oftast är det strukturella mönster i gruppen och omgivningen 

som styr förtrycket, där kvinnan även kan vara med att upprätthålla normer samt värderingar i 

familjen. Sammanfattningsvis har det intervjumaterial som tagits del av i studien visat hur 

viktigt det är med sammanhållna metoder och tillvägagångsätt i förståelsen av hedersrelaterat 

våld och förtryck samt för att kunna skapa kontinent i arbetet med utsatta. Kunskapen om 

hedersproblematik ökar i samhället men konkreta metoder i förebyggande syfte saknas 

fortfarande, vilket betyder att många kvinnor och män som på något sätt påverkas av 

hedersrelaterat våld och förtryck kämpar på i det tysta.  

10. Såhär i efterhand 
Arbetet med mäns våld mot kvinnor och det hedersrelaterade våldet samt förtrycket, har 

utvecklats mycket de senaste decennierna. I Sverige har fokus legat på olika insatser när 

våldet och förtrycket redan har varit ett faktum. Lagstiftningen och den rättsliga hanteringen 

har formats av straffrättens område samt hantering av våld som ett brott. Skyddet mot 

våldsutsatta kvinnor bör öka, samtidigt som förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck bör skapas för att garantera mänskliga rättigheter. Urvalet i den här studien består av 

yrkesverksamma inom socialförvaltningen, skolan och polisen. Det är för att bland annat 

belysa hur olika insatser arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. För att belysa 

problemfrågan ytterligare hade det varit tänkvärt att intervjua och jämföra hur ideella 

verksamheter, jämfört hur myndigheter arbetar med de här frågorna. Ett annat förslag är att 

studien med fördel hade kunnat genomföras på en nationell nivå eller med ett ökat geografiskt 

placeringsområde för att exempelvis kunna jämföra hur olika län arbetar. 
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12. Bilagor 
 

12.1.  Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Informera om: 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

•  Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

•  Är det ok att spela in intervjun? 

•  Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne önskar. 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen? 

Polisen  

• Hur arbetar polisen idag med hedersrelaterade frågor? Hur arbetar polisen 

förebyggande? Vad finns det för kunskap om hedersproblematik? 

• Hur ser målgruppen ut? Vem är offer och vem är förövare? 

• Hur ser samverkan ut med andra aktörer såsom kommun och landsting?  

• Har du hanterat fall med hedersrelaterad problematik inblandat? Var det något som 

utmärkte sig? 

• Vilka svårigheter upplever du att polisen har i arbetet med hedersfrågor?  

• Vad tycker du om den lagstiftning som finns idag?  

• Hur ser framtiden ut?  

• Har ni särskilda metoder/policyn som används i mötet med individer som blivit utsatta 

för hedersbrott?  

Allmänna frågor om hedersproblematik och handläggning 

Socialtjänst (Kommun) och skolan 

- Vad tänker du på när du hör ordet heder?  

- Har du några tidigare erfarenheter av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck?  

- Vem/vilka är det som ”drabbas”?  

- Varför tror du att hedersproblematik finns? 

- Hur arbetar ni med hedersfrågor?  

- Har ni något förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck?  

- Vilken typ av respons har ni fått för ert arbete? (meta och macro nivå) 

- Har ni någon lagstiftning ni arbetar efter? Vad tycker du om den lagstiftning som finns 

idag?  

- Hur handlägger ni hedersrelaterade ”fall”? Hur ser processen ut? 

- Arbetar ni efter särskilda metoder?  

Genus 

- Vilka könsrelaterade förväntningar finns det kring hederskultur?  
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- Hur drabbas ”männen” av hederskultur?  

- Makt och hederskultur? 

- I ditt arbete: hur många av de drabbade är kvinnor respektive män? Varför är det så? 

Våld  

- Vad anser ni att hedersvåld handlar om? Hur skulle ni definiera det? 

- Vem drabbas?  

- Vad för typ av våld arbetar ni mest med? (sexuellt, fysiskt, psykiskt)  

- Vad för typ av resurser har ni för att arbeta förebyggande mot våld?  

- Vilka faktorer tror ni ligger bakom hedersvåld? Är det mycket kulturella faktorer eller 

spelar även sociala faktorer in? 

Avslutning  

- Är det något mer du vill tillägga?  

- Har jag missat något som du vill att jag tar med?  

- Är det något av det vi pratat om du inte vill att jag tar med?  

 


