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Sammanfattning   
 
  
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett kollektivt utövat våld som främst drabbar unga flickor. 
Fenomenet har uppmärksammats nyligen och regeringen har under tidigt 2000-tal gjort stora 
satsningar i hopp om att kunna förse individer som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck med rätt hjälp. De som sedan bär det yttersta ansvaret för de våldsutsatta är 
socialarbetare på socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar för kommunens invånare och för att 
förse dem med rätt skydd och hjälp. Det finns många utmaningar som socialarbetarna står 
inför i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck då problematiken är komplex och 
svårfångad. Syftet med den här studien var att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten 
arbetar med problematiken hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialarbetarnas 
egna upplevelser i arbetsprocessen. För att samla in material till studien intervjuade vi åtta 
socialarbetare på socialtjänster i Västerbotten, Västernorrland och i Jämtlands län. Resultatet 
visade att det som var avgörande i socialarbetarens arbete med hedersrelaterat våld och 
förtryck är utbildning och styrning, samverkan mellan olika myndigheter och aktörer samt 
stöd från kollegor. Utifrån de intervjuade socialarbetarnas berättelser framkom det att de 
kände en osäkerhet i sitt arbete med ärenden som involverade hedersrelaterat våld och 
förtryck. Intervjupersonerna beskrev möjligheter som att arbeta förebyggande och långsiktigt 
med familjer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.  
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Tack! 

 
Vi vill passa på att tacka våra intervjupersoner som har ställt upp. 

Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill även 
tacka våra mammor och Ulrika som under hela processen har hjälpt 

till och stöttat. Stort tack! 



 

3 
 

 

 

Innehållsförteckning	

1. Inledning	...................................................................................................................................	5	
1.1  Syfte och frågeställningar	..............................................................................................................	6	

2. Kunskapsläge och tidigare forskning	...................................................................................	7	
2.1 Begreppets innebörd och definition	...............................................................................................	7	
2.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd	.............................................................................	8	
2.3 Arbetet med HRV i Sverige	............................................................................................................	8	
2.4 Insatsen skyddat boende riktat till HRV problematiken	...........................................................	10	
2.5 Våld i nära relation, HRV som subgrupp	...................................................................................	10	
2.6 Sammanfattning	............................................................................................................................	12	

3. Teori	........................................................................................................................................	13	
3.1 KAIMeR	.........................................................................................................................................	13	

3.1.1 Kontexter	.................................................................................................................................	13	
3.1.2 Aktörer	.....................................................................................................................................	14	
3.1.3 Insatser	....................................................................................................................................	14	
3.1.4 Resultat	....................................................................................................................................	14	

4. Metod	......................................................................................................................................	16	
4.1 Urval	...............................................................................................................................................	16	
4.2 Kvalitativ intervju	.........................................................................................................................	16	
4.3 Datainsamling	................................................................................................................................	16	
4.4 Analysmetod	..................................................................................................................................	17	
4.5 Forskningsetiska överväganden	...................................................................................................	18	
4.6 Metodreflektion	.............................................................................................................................	19	
4.7 Ansvarsfördelning	.........................................................................................................................	21	

5. Resultat	...................................................................................................................................	22	
5.1 Förutsättningar för socialarbetarnas arbete med HRV	.............................................................	22	

5.1.1 Utbildning	................................................................................................................................	22	
5.1.2 Socialstyrelsens riktlinjer	........................................................................................................	22	
5.1.3 Ledning och styrning	..............................................................................................................	23	

5.2 Samverkan och stöd under arbetsprocessen	...............................................................................	23	
5.2.1 Socialtjänstens samverkan med skola, polis och skyddsboenden	..........................................	23	
5.2.2 Stöd i arbetsprocessen	.............................................................................................................	24	

5.3 Socialarbetarnas osäkerhet i sin arbetsprocess	..........................................................................	25	
5.3.1 Socialarbetarnas känslor inför HRV problematiken	.............................................................	25	
5.3.2 Skyddsbedömning	....................................................................................................................	25	

5.4 Socialarbetarnas efterfrågan om fler insatser för HRV	.............................................................	25	
5.4.1 Socialtjänstens arbete med familjen	.......................................................................................	25	
5.4.2 Socialtjänstens utbud av insatser	............................................................................................	26	

6. Analys	.....................................................................................................................................	27	
6.1 Förutsättningar för socialarbetarnas arbete med HRV	.............................................................	27	

6.1.1 Utbildning	................................................................................................................................	27	
6.1.2 Socialstyrelsens riktlinjer	........................................................................................................	27	
6.1.3 Ledning och styrning	..............................................................................................................	28	

6.2 Samverkan och stöd under arbetsprocessen	...............................................................................	28	



 

4 
 

 

6.2.1 Socialtjänstens samverkan med skola, polis och skyddsboende	............................................	28	
6.2.2 Stöd i arbetsprocessen	.............................................................................................................	29	

6.3 Socialarbetarnas osäkerhet i sin arbetsprocess	..........................................................................	29	
6.3.1 Socialarbetarnas känslor inför HRV problematiken	.............................................................	29	
6.3.2 Skyddsbedömning	....................................................................................................................	30	

6.4 Socialarbetarnas efterfrågan om fler insatser för HRV	.............................................................	30	
6.4.1 Socialtjänstens arbete med familjen	.......................................................................................	30	
6.4.2 Socialtjänstens utbud av insatser	............................................................................................	31	

7. Diskussion	...............................................................................................................................	32	

8. Slutsats	....................................................................................................................................	35	

Referenslista	...............................................................................................................................	36	
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

5 
 

 

1. Inledning 
Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs av Schlytter och Rexvid (2016) som kollektivt 
utövat och kan involvera hela släkter och familjer. I regeringens slutbetänkande (SOU 
2015:55) avseende en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor framkommer statistik som 
visar att cirka 5 000 människor per år mördas i hederns namn runt om i världen. Enligt 
tidigare kartläggningar från regeringens slutbetänkande (SOU 2015:55) sker cirka fem mord i 
hederns namn varje år i Sverige, men mörkertalet är stort. Det är många fler fall som aldrig 
rubriceras som hedersrelaterat våld och förtryck (Motion 2013/14:Ju261). Ett exempel är de 
så kallade balkongflickorna som Schlytter och Rexvid (2016) förklarar vara flickor eller unga 
kvinnor som knuffas eller ramlar ner från balkongen och skadas allvarligt eller omkommer. 
Ghazinour, Hanberger och Mårald (2008) förklarar att dessa fall sällan når domstolarna, dels 
på grund av att anhöriga förnekar hedersrelaterat våld och förtryck men även att det i 
dagsläget inte finns någon brottskod. Detta i sin tur gör att fenomenet i lagstadga ännu inte 
erkänts som ett brott. Enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2012:1) 
kan brott som antas kategoriseras som HRV återfinnas i bland annat olaga hot och 
misshandel.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är en typ av våld som ofta drabbar flickor och unga kvinnor 
men även pojkar och män (Schlytter & Rexvid, 2016). I regeringens slutbetänkande (SOU 
2015:55) presenteras undersökningar som gjorts i Sverige bland åldrarna 16-25 år. Där 
framkommer det att cirka 70000 unga har bestämda villkor från familj vad gäller val av 
partner. Cirka 8 500 av dessa berättar att de är rädda för att inte själva få välja sin partner. 
Vidare har regeringen i sitt slutbetänkande (SOU 2015:55) tagit del av undersökningar som 
genomförts hos skolelever för att kartlägga attityder kring normer om oskuld. Där framkom 
det att många av ungdomarna upplever att dessa normer har en stark inverkan på hur de själva 
väljer att leva sina liv.   
  
Ghazinour, Hanberger och Mårald (2008) har i sin rapport “Regeringens insatser mot 
hedersrelaterat våld 2003-2007” kartlagt hur olika myndigheter och aktörer arbetar med 
problematiken. Där framkom det att socialtjänsten saknar ett specifikt uppdrag med särskilt 
ansvar att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet inom socialtjänsten utgår från 
deras generella uppdrag att vidta lämpliga åtgärder när de har fått kännedom om bland annat 
hot, våld eller kränkningar som berör enskilda och familjer. I resultatet diskuterar Ghazinour 
et. al. (2008)  att regeringen utgår från ett könsmaktsperspektiv som fokuserar på skydd och 
stöd till den utsatta flickan. Detta gör att mindre insatser riktas till familjen och förövarna. 
Socialtjänsten arbetar utifrån ett familjeperspektiv men i ärenden avseende hedersrelaterat 
våld och förtryck tas sällan familjeperspektivet i beaktande då individen är i akut behov av 
skydd (Schlytter & Linell, 2009).  
  
Studier och kartläggningar har gjorts för att undersöka hur arbetet med hedersrelaterat våld 
och förtryck tas emot av både klienter och inblandade professionella aktörer. I Wikström och 
Ghazinours (2010) undersökning framförs bland annat kritik gällande att arbetet med denna 
problematik inte lyckats fånga essensen av problemets kärna och således inte har tagits an på 



 

6 
 

 

ett sådant sätt där den drabbades säkerhet kan garanteras. Ghazinour et. al. (2008) förklarar att 
problematiken leder till osäkerhet hos socialarbetare då det finns lite kunskap om hur 
hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av myndigheter. Vad anser socialarbetarna 
skulle behövas för att ge dem den trygghet de behöver för att klara av dessa avvägningar?  
 
Den här studien syftar till att undersöka hur socialarbetarna beskriver sitt sätt att arbeta med 
problematiken. Studien blir således viktig då socialarbetarna på socialtjänsten är de som 
ansvarar för att hjälpa de som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Det behövs 
information om hur de upplever sitt sätt att arbeta och bemöta problematiken. Vi anser att det 
är hos socialarbetarna som informationen kring alternativa lösningar och åtgärder finns. 
  
1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten arbetar med 
problematiken hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialarbetarnas egna 
upplevelser i deras arbetsprocess. För att kunna besvara studiens syfte har tre frågeställningar 
formulerats:  
 

• Vilka förutsättningar har socialarbetarna i sitt arbete mer hedersrelaterat våld och 
förtryck?  

 
• Hur upplever socialarbetarna de eventuella svårigheter som finns i arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck?  
 

• Hur upplever socialarbetarna de eventuella möjligheter som finns i arbetet med 
hedersrelaterat våld och förtryck?  
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2. Kunskapsläge och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrund och tidigare forskning om problematiken 
hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att förklara hur man i en svensk kontext beskriver 
problematiken samt vilka regler och ramar som finns att tillgå. Fokus ligger på hur 
socialtjänsten utifrån riktlinjer och allmänna råd rekommenderas att förhålla sig till 
problematiken. Inom tidigare forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck förekommer 
diskussioner kring vad som utgör problematiken samt hur man i praktiken ska hantera och 
motverka den. Med denna forskning besvaras vilka typer av åtgärder som i olika kontexter 
verkar mest framgångsrika och hur problematiken på bästa sätt kan bemötas. När vi nämner 
hedersrelaterat våld och förtryck kommer vi använda oss av förkortningen HRV. 
 
2.1 Begreppets innebörd och definition 
I regeringens skrivelse (Skr. 2007/08:39) definierar hedersrelaterat våld och förtryck följande: 
  

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, inklusive dödligt våld. (Skr. 2007/08:39 s. 12). 

 
Thapar-Björkert (2007) har i sin forskning kring begreppet HRV beskrivit hur definitionen 
och innebörden av begreppet spelar in i huruvida myndigheter på bästa sätt kan bemöta och 
behandla problematiken utifrån de förutsättningar och resurser som finns att tillgå. Thapar-
Björkert (2007) menar att för att förstå hur myndigheter och andra inblandade aktörer 
förhåller sig till problematiken är det betydelsefullt att veta hur de väljer att definiera 
begreppet HRV.  
  
I Al Gharaibehs (2016) forskning kring begreppet har han fört reflektioner avseende behovet 
av flexibilitet kring definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. Definitionen av 
begreppet kan inte fungera oföränderligt då den är beroende av att vara flexibel. Med en 
flexibel och föränderlig definition menar Al Gharaibeh (2016) att myndigheter och andra 
inblandade aktörer kan förhålla sig till problematiken på bästa möjliga sätt utifrån de 
omständigheter som råder. Al Gharaibeh (2016) skriver att problematiken i sig inte kan 
kategoriseras utifrån en och samma definition då den är föränderlig och kontextbunden. Då 
situationen beroende av den sociala kontexten och sammanhanget ter sig föränderlig, vill han 
förstärka att de som arbetar med problematiken ska förhålla sig flexibla kring definitionen av 
HRV. 
  
Thapar-Björkert (2007) menar att denna typ av flexibilitet i begreppets definition ska göras i 
konsensus mellan myndigheter. Aktörer ska, oberoende av profession, arbeta utifrån samma 
ramverk som förhåller sig uppdaterat utifrån de förutsättningar som råder inom kontexten. 
Thapar-Björkert (2007) menar att detta kan verka främjande i arbetet med problematiken då 



 

8 
 

 

samverkande aktörer, som till exempel myndigheter och polis, utgår och arbetar utifrån 
samma ramverk. Det kan bidra till att de insatser som finns tillgängliga samordnas mellan 
inblandade aktörer och att de kan sträva efter samma mål och resultat. Thapar-Björkert (2007) 
föreslår att det gemensamma regel- och ramverket kan vara en del av ett förebyggande arbete 
där man tidigare i processen, med hjälp av det sociala skyddsnätet, kan stötta och fånga upp 
de individer som löper risk att utsättas för HRV. Grzyb (2016) menar att problematiken 
uppfattas som komplex av de professionella som arbetar med HRV. Detta skapar en osäkerhet 
kring hur de professionella ska förhålla sig till begreppets definition och påverkar därmed 
hanteringen av dessa ärenden.   
 
2.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) för våld i nära relation 
beskrivs hedersrelaterat våld som en del av våld i nära relation. Socialstyrelsens föreskrifter är 
regler som för myndigheter är bindande och måste följas. De allmänna råden är 
rekommendationer kring hur en viss problematik kan bemötas. Detta är inte något som 
myndigheten måste implementera och följa om det finns andra sätt att uppnå målen på. I 
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) för våld i nära relation ges 
allmänna råd kring hur man inom nämnden bör förhålla sig kring HRV problematiken. 
  
Enligt socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relation (SOSFS 2014:4) bör nämnden 
utifrån den bästa tillgängliga kunskap utforma insatser som lämpar sig för den situation 
problemet gäller. Vid val av insats bör nämnden ta hänsyn till de behov som individen har 
utifrån dennes risk för HRV. I ärenden som involverar barn under 18 år bör socialtjänsten 
även, med anledning av våldet, utreda hur brådskande ärendet är i relation till individens 
utsatthet. Våldets omfattning och konsekvenser tas med i beräkningen samt hur den 
våldsdrabbade hanterar sin situation. Vidare ska socialtjänsten kartlägga den drabbades 
sociala nätverk samt huruvida insatserna planeras kort- eller långsiktigt utifrån behovet av 
skydd och vård. För den som är under 18 år ska socialtjänsten vid en riskbedömning använda 
sig av en standardiserad bedömningsmetod. Socialtjänsten rekommenderas att, med den 
utsattes medgivande, ta del av polisens utredningar samt delge sin egen riskbedömning till 
polisen. Denna riskbedömning ska därefter ligga till grund för vilka insatser den 
våldsdrabbade erbjuds. Socialtjänsten ska, om behov för en sådan insats finns, erbjuda den 
utsatte tillfälligt boende om behov av skydd anses finnas med utgångspunkt från utredning av 
riskbedömning. 
 
2.3 Arbetet med HRV i Sverige 
Socialtjänsten i Sverige bär det yttersta ansvaret för barn som far illa och ska arbeta för att 
motverka att denna typ av problematik förekommer. I Wikström och Ghazinours (2010) 
studie kring arbetet med HRV kritiseras socialtjänsten för att ha verkat och agerat osäkert i 
arbetet med problematiken. Wikström och Ghazinours (2010) menar att detta kan bero på att 
socialsekreterare och andra inblandade aktörer kan uppleva att avvägningen i valet av insats i 
den unges intresse och frivillighet inte får gå mot föräldrarnas rättigheter. Det finns 
svårigheter i myndigheternas arbete med HRV avseende i vilken utsträckning socialtjänsten 
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bör involvera och samarbeta med den unges familj då socialarbetare i många fall upplever att 
det kan äventyra den unges säkerhet. Schlytter och Linell (2009) skriver att ramverket som 
myndigheter och andra inblandade aktörer arbetar utifrån har kritiserats för att ha verkat 
otydligt och kontraproduktivt. Schlytter och Linell (2009) menar att ramverken förespråkar 
vikten av föräldrarnas medverkan samtidigt som den unges bästa ska prioriteras och att detta 
skapar osäkerhet hos de som arbetar med problematiken. 
  
Schlytter och Linell (2009) menar att denna kontraproduktivitet återfinns i det synsätt som 
socialtjänsten arbetar utifrån, det vill säga ett familjeorienterat perspektiv. Inom detta 
perspektiv önskar socialtjänsten skapa dialog mellan familj och inblandade parter för att 
tillsammans kunna lösa problemet. Schlytter och Linell (2009) menar att utifrån det 
familjeorienterade perspektivet synliggörs inte barnets eller den unges bästa. I ärenden som 
involverar HRV är det ofta familjen som utsätter den unge för våldet och förtrycket. I likhet 
med Schlytter och Linell (2009) menar Ghazinour, Hanberger och Mårald (2008) att 
socialtjänsten arbetar utifrån ett familjeorienterat perspektiv där familjen är central för att 
finna en lösning på problematiken. Detta fokus syftar till att kunna återförena den enskilde 
med sin familj, förutsatt att en hotbild eller förekomst av fortsatt våld kan uteslutas. 
Ghazinour, et.al. (2008) menar att familjen är en del av helheten och därför behöver 
involveras som aktör vad gäller utformning av insatser.  
 
I sammanhang där den våldsdrabbade är i ett akut läge och i behov av skydd utgår även 
socialtjänsten från ett individbaserat synsätt. Schlytter och Linell (2009) menar att denna 
kontraproduktivitet, att förhålla sig till familjen men ha den unges bästa som prioritet, skapar 
en osäkerhet hos socialarbetare som arbetar med dessa ärenden. Detta kan i vissa situationer 
leda till att insatserna inte fullföljer det syfte det är menat att uppnå. Vidare yrkar Schlytter 
och Linell (2009) att denna osäkerhet hos socialarbetare bidar till att åtgärder inte vidtas 
förrän vid senare skeden snarare än att man använder sig av förebyggande arbete. Till följd av 
detta har det framkommit att insatserna som sedan väljs ut för dessa typer av ärenden inte 
varit de mest effektiva.  
  
Al Gharaibeh (2016) menar att det är okunskap kring HRV som leder till denna osäkerhet hos 
socialarbetarna. Denna kunskapsbrist avser förståelse för kulturella aspekter och därmed 
förståelse för vad som klassas till begreppet HRV. Al Gharaibeh (2016) efterfrågar mer 
utbildning till professioner som i sitt arbete möter denna problematik. Det finns en önskan att 
genom utbildning stärka personal i sitt beslutsfattande och därmed minska osäkerhet kring 
problematiken. På det viset kan socialarbetare i tidigare skeden kunna förse de berörda med 
rätt typ av insatser där alla komponenter som lett fram till problematiken vägs in och den 
unges intresse prioriteras. Något som Sedem och Ferrer-Wreder (2014) förespråkar i sin 
forskning är att kunna stärka de professionella i hanteringen av dessa ärenden är att de får 
träna på konfliktlösande samtal samt att systematiskt ha uppföljning med familjen i fråga. 
Detta menar Sedem och Ferrer-Wreder (2014) kan generera mer förebyggande arbete med 
HRV samt att tidigare i händelseförloppet kunna skydda de individer som drabbas. 
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2.4 Insatsen skyddat boende riktat till HRV problematiken  
Under åren 2003-2007 gjordes satsningar för myndigheternas arbete med HRV där 
majoriteten av satsningarna prioriterades för skyddade boenden. Wikström och Ghazinour 
(2010) förklarar satsningen som att denna typ av insats sågs som effektiv i arbetet med våld i 
nära relationer. Wikström och Ghazinour (2010) beskriver att dessa skyddade boenden är en 
insats som kan erbjuda den våldsutsatta skydd och stöd. Insatsen är utformad utifrån ett 
individperspektiv och används ofta i ärenden där den enskilde är hotad och läget anses vara 
akut. Enligt Ghazinour, et.al. (2008) syftar insatsen, skyddat boende, att skydda den enskilde 
individen från hotet, som i hedersrelaterade ärenden ofta utgörs av familjemedlemmar eller 
släkt. I vissa fall finns en kombination av familjeperspektiv och individperspektiv när insatsen 
utformas.  
  
I Wikström och Ghazinours (2010) undersökning med syfte att utvärdera denna typ av insats 
och dess effektivitet har de sett från både klient, boendepersonal och socialarbetares 
perspektiv. Det som framkommit vid dessa utvärderingar är att socialtjänst och boendet inte 
alltid arbetar utifrån samma ramverk och tillvägagångssätt. Från socialtjänstens sida yrkas att 
ett familjeperspektiv är viktigt då det syftar till att samarbeta och sammanföra familjen. 
Skyddsboendet å andra sidan menar att det är individens individuella behov som bör stå i 
centrum och att kontakt med familj bör undvikas. Från klientsidan framförs åsikter om 
upplevelser av att inte blivit tagna på allvar i ett tidigt skede av myndigheter och 
professionella från till exempel skolan. Klienterna anger också att de upplevt att insatsen, 
skyddat boende, som effektiv och hjälpsam. En del av klienterna i Wikström och Ghazinours 
(2010) undersökning uppger att de under sin vistelse på det skyddade boendet saknat sina 
familjer och önskat mer kontakt. 
 
Enligt Ghazinour, et.al. (2008) undersökning finns det många teorier som styr hur 
socialarbetare inom socialtjänsten kan utforma insatser för dessa drabbade men det finns få 
som riktar sig till de som utövar våldet. Arbetet inom socialtjänsten med HRV i Sverige har 
enligt Ghazinour, et.al. (2008) en tydligare plan vad gäller insatser till den våldsdrabbade 
snarare än insatser som riktar sig till förövare. Socialarbetarna i undersökningen menade att 
de saknade insatser som involverar förövare och familj.  
 
2.5 Våld i nära relation, HRV som subgrupp 
I Sverige ser man hedersrelaterat våld som en kategori under våld i nära relation. Våld i nära 
relation definieras av Socialstyrelsen (2018) som mönster av handlingar som kan vara allt från 
subtila handlingar till grova brott. Här inkluderas handlingar som fysiskt, sexuellt, 
ekonomiskt, socialt och psykiskt våld. Vanligt i dessa fall är att brotten begås av en partner 
och innefattar således en enskild gärningsman (Socialstyrelsen, 2018). 
  
Något som Thapar-Björkert (2007) lyfter fram i sin forskning är att faktorer som särskiljer 
hedersrelaterat våld från våld i nära relation är att förövaren och offret i mångt och mycket 
inte kan separeras från varandra. Det råder en dubbel utsatthet hos de som utövar våldet och 
förtrycket då de själv utsätts för stor press från övrig familj att bevara familjens heder. Med 
det menar Thapar-Björkert (2007) att förövaren i vissa fall kan ses som offer. Idriss (2017) 
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skriver hur våldet och förtrycket kan involvera flera förövare så som kärnfamilj, släktingar 
och vänner, det är inte för offret alltid en given förövare. Kring detta resonemang har 
Wikström och Ghazinour (2010) fört diskussioner kring hur socialarbetare i dessa ärenden bör 
bemöta problematiken samt när i processen en insats kan verka mer eller mindre effektiv för 
att lösa dessa typer av situationer. 
  
I tidigare forskning har jämförelser gjorts i hur man kategoriserar hedersrelaterat våld. Idriss 
(2017) beskriver hur myndigheter och aktörer i Storbritannien valt att se hedersrelaterat våld 
som en subgrupp till våld i nära relation. I och med denna kategorisering går myndigheter 
miste om perspektiv som bör vägas in i bedömningen och hantering i dessa typer av ärenden 
som till exempel det intersektionella perspektivet. Där anser Idriss (2017) att aspekter som 
kön, etnicitet, kultur och religion vägs in. Det är även dessa faktorer och aspekter som skiljer 
sig från ärende till ärende där våld i nära relation är rubriceringen. Vidare säger Idriss (2017) 
att dessa faktorer ger problematiken en annan typ av komplexitet. Denna komplexitet menar 
han bör tas större hänsyn till för att på ett rättssäkert och trovärdigt sätt kunna bedöma hur 
situationen för den drabbade ska bemötas. 
  
I detta sätt att bemöta problematiken finns två sidor. Wikström och Ghazinour (2010) menar 
att reflektera över förhållningssättet utifrån, religion, etnicitet och kultur kan uppmana till ett 
tudelat sätt att se på och bemöta problematiken. Här lyfter och problematiserar Wikström och 
Ghazinour (2010) att detta förhållningssätt kan påverka hur en viss grupp av människor 
tillskrivs detta specifika våld och förtryck. Riskerna pekas ut av att kategorisera denna typ av 
brott i förankring till religion och etnicitet, då detta kan tendera att öka klyftorna mellan olika 
grupper av individer. Al Gharaibeh (2016) menar att denna risk återfinns i den sociala 
kontexten där denna typ av brott generaliseras till en islamsk tro. Han menar att en sådan 
generalisering inte kan göras då dessa inte är sammankopplade utan att man istället bör syfta 
att se problematiken i den sociala kontext man befinner sig i. 
  
Å andra sidan finns det de som väljer att motivera sitt förhållningssätt utifrån etnicitet, 
religion och kultur. Utifrån detta förhållningssätt menar Idriss (2017) att komplexiteten av 
problematiken kan fångas upp och på så sätt definieras. Vidare förklarar Idriss (2017) att 
myndigheter som inte ser till faktorer som etnicitet, religion och kultur riskerar att utelämna 
sådant som är av betydelse i arbetet med HRV problematiken. Det är nödvändigt för 
yrkesverksamma som arbetar med HRV problematiken att förhålla sig till etnicitet, religion 
och kultur för att utifrån dessa faktorer utforma insatser. I likhet med Idriss (2017) menar 
Schlytter och Rexvid (2016) att det är viktigt att uppmärksamma och lyfta fram kunskap om 
HRV. Detta för att få förståelse för hur man kan bemöta de drabbade men också de som 
utövar våldet och förtrycket. Al Gharaibeh (2016) för fram kritik mot detta sätt att se på 
problematiken då undersökningar har kommit fram till att attityden kring HRV inte är 
kopplad till huruvida man är religiös eller inte. Därmed konstaterar Al Gharaibeh (2016) att 
det inte är produktivt eller samhällsnyttigt att förhålla sig till problematiken utifrån religion 
utan att det snarare bör ses utifrån det patriarkala perspektivet. 
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2.6 Sammanfattning  
Utifrån det kunskapsläge och tidigare forskning som presenterats ovan framkommer det olika 
diskurser i hur ansvariga myndigheter bör bemöta och hantera denna problematiken. Enligt 
Thapar-Björkert (2007) är det viktigt för arbetet med HRV att begreppets definition ses som 
föränderlig då den är beroende av rådande sociala kontexter. I Wikström och Ghazinours 
(2010) forskning förmedlas en bild av att utformandet av insatser i fall som avser HRV skapar 
osäkerhet hos socialarbetare då de saknar kunskap och tydliga tillvägagångssätt i sitt val av 
insatser. Något som vidare lyfts som en svårighet och osäkerhet i arbetet med HRV är hur 
socialarbetare på bästa sätt prioriterar och skyddar den enskildes intressen samtidigt som det 
finns en vilja att arbeta med familjen (Ghazinour, et.al., 2008). I relation till att kunna välja 
rätt typ av insats som verkar mest framgångsrik menar Idriss (2017) att HRV bör ses som en 
enskild kategori för att kunna förse dessa individer med rätt hjälp. På detta sätt menar han att 
perspektiv som verkar avgörande för hanteringen av HRV ärenden tas tillvara på och att 
resultatet av insatserna verkar mer gynnande för klientens situation. Det som vidare behöver 
lyftas fram är hur dessa diskurser påverkar socialarbetarnas arbetsprocess.   
 
Det saknas kunskap om vad socialarbetarna beskriver som fungerande eller mindre 
fungerande i deras arbetsprocess och vilka möjligheter socialarbetarna ser i sitt arbete med 
HRV. Dessa beskrivningar behövs för att vidare utläsa förbättringsmöjligheter i socialtjänsten 
arbete med HRV problematiken.  
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3. Teori  
I detta avsnitt kommer vi att presentera den teori vi har valt för att analysera och 
problematisera vårt material. KAIMeR är en teori som syftar att utvärdera socialt arbete och 
finna orsakssamband i socialarbetarnas arbetsprocess. Den valda teorin kommer användas 
som ett verktyg för att hitta komponenter som har betydelse för socialarbetare som arbetar 
med HRV problematiken. Kritik kring utvärdering av socialt arbete har förts fram i den 
meningen att det anses svårt att teoretisera praktiskt arbete (Kalman, 2013). Vi anser att denna 
teori är passande för vår studie då vi vill utläsa vilka delar som är viktiga och avgörande i de 
intervjuade socialarbetarnas arbete men även se vad de tycker fungerar bra respektive vad 
som skulle kunna förbättras i deras arbete med HRV.  
 
3.1 KAIMeR 
Blom och Morén (2007) har utvecklat teorin KAIMeR som utgår från teoribaserad 
dokumentation och förklarande analys av insatser och resultat inom socialt arbete. Denna 
teori syftar till att renodla egenskaper i arbetsprocessen för att enklare kunna utvärdera vilka 
effekter som ges i olika kontexter. I vårt fall är detta en bra teori då vi vill kunna se samband 
mellan olika faktorer som utbildning, samverkan, ledning och styrning samt socialarbetarnas 
känslor inför sitt arbete med HRV problematiken. Inom denna teori skriver Blom och Morén 
(2007) att det finns ett begreppsschema som tillgängliggör en analys av materialet för att 
återfinna renodlade egenskaper i arbetsprocessen. Dessa begrepp är, kontexter, aktörer, 
insatser, mekanismer och resultat. Blom och Morén (2007) menar att om man skiljer på dessa 
kan man på ett tydligt sätt analysera materialet samt erhålla orsakssamband mellan dessa 
grundbegrepp. Vi kommer att använda oss av fyra av dessa fem begrepp för att analysera vårt 
kategoriserade resultat. I de fyra begreppen vi har valt ut för att analysera vårt material har vi 
fokuserat på olika delar inom de olika begreppen. Detta då dessa delar ur begreppen syftar till 
att förklara socialarbetares arbetsprocess inom det sociala arbetet. Vi har valt att inte använda 
oss av begreppet mekanismer då den fokuserar på klientens upplevelser och gör sig inte 
relevant för studiens syfte. 
  
Vidare menar Blom och Morén (2007) att utifrån KAIMeR kan det visas hur olika delar i 
arbetsprocessen kan hänga samman och därmed forma ett “bakomliggande system” och 
således kunna förklara resultatet av ett specifikt händelseförlopp. Till exempel, vilka aspekter 
integrerades med olika kontexter och hur påverkade det resultatet. Blom och Morén (2007) 
menar att det inte finns ett tydligt orsakssamband då dessa olika grundbegrepp växelverkar 
med varandra.  
 
3.1.1 Kontexter 
Det sociala arbetet sker i olika kontexter som Blom och Morén (2007) menar har betydelse 
för klientens situation. I dessa kontexter finns det olika mekanismer som samspelar och 
påverkar resultatet av socialarbetarnas arbete. Blom och Morén (2007) delar upp kontext i 
bland annat två kategorier: samhällelig och kulturell kontext, biståndskontext. 
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Samhällelig och kulturell kontext innefattar bland annat samhällets strukturer, lagar och 
normer. Denna kontext innefattar även andra organisationer som till exempel polis som 
samverkar med socialtjänsten. I denna kontext kan samhällets strukturer, lagar, normer och 
samverkande organisationer verka möjliggörande och hindrande för det sociala arbetet.  
 
Biståndskontexten avser normsystem, mål och resurser som finns i de organisationer som ger 
stöd åt klienter till exempel socialtjänsten. Biståndskontexten innefattar två begrepp, direkta 
biståndsvillkor och indirekta biståndsvillkor. De direkta biståndsvillkoren avser de villkor 
som finns i den fysiska och sociala miljö där det direkta biståndet sker som till exempel 
samarbete med kollegor. De indirekta biståndsvillkoren är de villkor som sätts på lokal nivå 
av till exempel chefer och politiker som avser målsättningar och resurstilldelning.  
 
3.1.2 Aktörer 
Blom och Morén (2007) skriver att aktörer är de som är involverade i arbetsprocessen och i 
det direkta klientarbetet. Socialtjänsten är en aktör som är med i det direkta klientarbetet, det 
vill säga i vår studie, de socialarbetare som arbetar med HRV som intervjuats. Vidare kan 
dessa aktörer vara polis och skola. Kring dessa tar man sedan fasta på formella egenskaper 
som utbildning, position och kön. Utöver detta tas även en aktörs generella antaganden utifrån 
människosyn, samhällssyn och syn på socialt arbete med i beräkningen. Blom och Morén 
(2007) menar att aktörernas egna uppfattningar om vad som kan komma att påverka enskilda 
ärenden är väsentligt för utvärderingens resultat. 
  
3.1.3 Insatser 
Insatser delas in i undergrupper, bland annat socialarbetarinsatser och andras insatser. Detta 
för att tydliggöra att det inte endast är socialarbetarna som ger insatser. Därefter delar Blom 
och Morén (2007) in dessa insatser i informella och formella insatser. För socialarbetarna 
exemplifieras att de formella insatserna kan bestå av metoder, arbetssätt, tekniker och vad de 
förväntas göra utifrån sin yrkesroll. De informella insatserna kan betraktas som hjälp och 
stöd. Till den andra gruppen, andras insatser, innefattas insatser som kan ges av den som i sin 
yrkesroll är ålagda att erbjuda insatser till exempel skola och polis. De formella insatserna 
överensstämmer med socialarbetarnas. De informella insatserna är medkänsla, praktisk hjälp, 
förväntningar och social kontroll. 
  
3.1.4 Resultat 
Blom & Morén (2007) menar att främsta fokus vad gäller resultat inom KAIMeR är 
klienteffekter, det vill säga hur deras livssituation förändrats till följd av insatser givna av en 
socialarbetare. Parallellt med klienteffekterna tillkommer ett utfall. Utfall menas vara 
verksamhetens faktiska prestationer, till exempel att klienten erhållit ekonomisk hjälp, stöd 
eller behandling. I socialt arbete kan det verka svårt att särskilja insatser från utfall då 
processen ofta sträcker sig under längre perioder. Således kan det upplevas svårt att märka 
vilket resultat som följts efter vilken insats. Efter varje genomförd insats tillkommer ett utfall, 
det vill säga att socialarbetaren har erbjudit klienten något som denne har erhållit. 
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Effekterna av resultatet kan delas in olika aspekter, bland annat yta och djup. Aspekterna 
kategoriserar Blom och Morén (2007) i generella respektive specifika aspekter. De generella 
ytaspekterna är effekter som på förhand kan uppfattas, till exempel en klient med en hotbild 
som blivit erbjuden placering på ett skyddsboende. De specifika ytaspekterna utgörs av 
individuella resultat som inte på förhand kan förutses.  
 
Generella djupaspekter, förklarar Blom och Morén (2007) som rimliga förväntningar av vad 
socialarbetaren och klienten kan förvänta sig av sin relation till varandra utifrån sina 
individuella förhoppningar. Dessa är inte alltid observerbara eller förutsägbara. Något som 
bör tas i åtanke är att dessa effekter kan synas olika snabbt hos olika människor samt att dessa 
effekter kan skifta mellan positiva och negativa under processens gång. Specifika 
djupaspekter är, i likhet med specifika ytaspekter, individuella resultat som på förhand inte 
kan förutses. Genom dessa kategoriseringar av resultatet vill man kunna mäta vad som 
fungerat bra respektive vad som inte fungerat bra 
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4. Metod 
Syftet med den här studien är att undersöka hur socialarbetare på socialtjänsten arbetar med 
problematiken hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på socialarbetarnas egna 
upplevelser i deras arbetsprocess. Därav har vi utformat studien utifrån en kvalitativ ansats. I 
kapitlet som följer kommer tillvägagångssättet för studien att redovisas. Avslutningsvis 
redogör vi för de forskningsetiska övervägandena samt reflekterar över metodvalen. 
  
4.1 Urval 
Utifrån syftet med vår studie användes ett målstyrt urvalsförfarande som enligt Bryman 
(2011) innebär att valet av intervjupersoner styrs av studiens mål. I avsikt att nå de 
socialarbetare som var relevanta för vår studie, formulerade vi ett introduktionsbrev (se bilaga 
1) där det framgick tydligt vad syftet med intervjun var. Introduktionsbrevet skickades ut via 
mail till olika socialkontor, däribland enhetschefer och socialarbetare på olika enheter. Vi 
hade mailkontakt med dessa som vidarebefordrade introduktionsbrevet till socialarbetare som 
berördes av vårt ämne. Vi fick svar av åtta socialarbetare som önskade ställa upp på en 
intervju. Plats och tid bestämdes genom mailkontakt där vi erbjöd oss att komma till 
intervjupersonernas arbetsplatser för att underlätta medverkan. Undantaget blev två 
intervjupersoner som intervjuades per telefon på grund av vår egna tidsbrist. Vi kom 
tillsammans överens med dessa två intervjupersoner att intervjuerna skulle hållas per telefon.  
  
4.2 Kvalitativ intervju 
I vår studie intervjuades åtta socialarbetare på fem olika socialkontor i Västerbottens län, 
Jämtlands län och Västernorrlands län som kommit i kontakt med HRV i sitt arbete. Under 
studiens planering och genomförande inspirerades vi av Kvales och Brinkmanns (2009) sju 
stadier i den kvalitativa intervjun: formulering av syfte, planering, intervju, utskrift, analys 
och verifiering. Kvales och Brinkmann (2009) utgår från den halvstrukturerade intervjun där 
utgångspunkten är att ta reda på intervjupersonens upplevelse av ett visst fenomen. Vidare 
försöker denna intervjuform få fram innebörden av intervjupersonens beskrivning av 
fenomenet. För att få fram detta ska intervjuguiden vara utformad på ett sådant sätt att det 
finns utrymme för intervjupersonen att beskriva sina upplevelser. Intervjuformen kan 
förklaras som en öppen och empatisk dialog mellan två parter. Det som bör tänkas på enligt 
Kvale och Brinkman (2009) är att denna intervjuform inte utesluter det faktum att vi som 
intervjuare sitter i en maktposition gentemot intervjupersonen, något som kan komma att 
påverka det som sägs. Därmed var det avgörande för oss att ta med detta i beaktande under 
genomförandet av intervjuerna men även när vi analyserade vårt material.  
  
4.3 Datainsamling 
För att ta reda på socialarbetarnas upplevelse av sitt arbete med HRV problematiken 
utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) utifrån teorin KAIMeR. Intervjuguiden består av 
fyra teman, förutsättningar, processer, prestationer och effekter. Blom och Moren (2007) 
beskriver KAIMeR som ett redskap för att analysera insatser och resultat inom socialt arbete. 
Utformandet av teman i intervjuguiden var ett medvetet val då det gav oss struktur i 
intervjugenomförandet med frågor som var relevanta utifrån vår teori. Genom detta 
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tillvägagångssätt fick vi ett mer styrt intervjumaterial som överensstämde med vårt syfte. 
Frågorna i intervjuguiden hade för avsikt att vara öppna i likhet med Kvales och Brinkmanns 
(2009) beskrivning av den halvstrukturerade intervjun. Detta för att lämna utrymme till 
följdfrågor som ställdes för att försäkra oss om att vi hade förstått socialarbetarens 
upplevelse.   
  
Vi genomförde intervjuerna tillsammans där vi innan delat upp ansvarsområden. Den som vid 
intervjutillfället inte ställde frågor hade till uppgift att uppmärksamma tillfällen där 
följdfrågor var passande. Intervjuerna inleddes med att fråga om intervjupersonen godkände 
att vi spelade in intervjun, vilket samtliga godkände. Vi använde våra två smartphones för att 
spela in intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 40 minuter till 60 minuter och avslutades med 
frågan om de ville att vi skulle skicka vår studie när den färdigställts, vilket samtliga tackade 
ja till.   
  
4.4 Analysmetod 
Vårt intervjumaterial har analyserats utifrån den kvalitativa innehållsanalysens där kodning 
och kategorisering sker på två nivåer, den manifesta nivån och den latenta nivån (Bengtsson, 
2016). Fokus i analysen av intervjumaterialet var att lyfta fram socialarbetarens upplevelse av 
sitt arbete med HRV problematiken. Det var viktigt för oss att behålla intervjupersonernas 
beskrivning av sina egna upplevelser. I den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar forskaren 
på att systematiskt urskilja relevanta delar från det transkriberade materialet för att på så sätt 
kunna förhålla sig objektiv.  
  
Bengtsson (2016) menar att analysen påbörjas vid transkriberingen och att det är viktigt att 
vara medveten om hur detta ska genomföras för att inte missa betydelsefulla komponenter. 
Utifrån vårt intervjumaterial transkriberades ord för ord där vi kom överens om vad som 
skulle markeras som till exempel tystnad, paus eller avbrutna meningar. Vi transkriberade 
fyra intervjuer var och läste sedan varandras transkriberingar för att bilda oss en gemensam 
uppfattning om våra intervjuer.  
  
Kodningen sker på en manifest nivå där relevanta delar tas ut från materialet på ett sådant sätt 
där koderna är nära det ursprungliga materialet (Bengtsson, 2016).Vi kodade en intervju i 
taget genom att lyfta ut meningsbärande enheter som bestod av socialarbetarens upplevelse av 
arbetsprocessen. Den meningsbärande enheten kortades sedan ner för att lättare kunna ge den 
en kod. Vissa av de meningsbärande enheterna har även använts till citat och som då bevarats 
i sin ursprungliga form. Strävan med citaten var att på ett tydligt sätt kunna presentera vårt 
resultat. I kodningen var det viktigt att inte frångå intervjupersonens egna ord. En utvald 
meningsbärande enhet kunde exempelvis vara ”Ja det är bedömningar, jag tycker det är 
jättesvårt att göra bedömningar, rätt bedömningar” som blev koden ”Svårt med bedömning”. 
Vikten lades vid vad intervjupersonen sade och hur hen i ord beskrev sin upplevelse. I 
kodningen fokuserade vi på att ställa de meningsbärande enheterna och koderna mot varandra 
för att försäkra oss om att vi inte gått miste om helheten av det som sades.  
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Meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Skulle vilja ha årlig utbildning, 
mer djupgående för att 
utveckla vad vi ska göra och 
tänka. 

Mer och 
djupgående 
utbildning 

Utbildning Förutsättningar för 
socialarbetarnas arbete 
med HRV 

  
Kategoriseringen menar Bengtsson (2016) sker på en latent nivå där koderna tolkas utifrån 
likheter och skillnader. För att vi skulle kunna jämföra de olika koderna med varandra valde 
vi att färgmarkera varje intervjus koder. Vi sammanförde alla koder i ett dokument för att 
sedan para ihop de koder som liknade varandra. Koder som liknade varandra blev till 
underkategorier.  Dessa underkategorier kopplades sedan ihop med liknande underkategorier 
för att slutligen resultera i en kategori. Koden ”Svårt med bedömning” blev till 
underkategorin ”Skyddsbedömning” för att slutligen bli kategorin ”Socialarbetarnas osäkerhet 
i sin arbetsprocess”. Kategoriseringen har i denna studie lett fram till fyra huvudkategorier 
som representerar det mest kärnfulla av vårt resultat av socialarbetarnas upplevelse. De fyra 
kategorierna som bildades var följande: Förutsättningar för socialarbetarnas arbete med HRV, 
samverkan och stöd under arbetsprocessen, socialarbetarnas osäkerhet i sin arbetsprocess och 
socialarbetarnas efterfrågan om fler insatser för HRV. Kategorierna som har utformats genom 
innehållsanalysen har sedan analyserats utifrån KAIMeR för att utvärdera vilka egenskaper i 
arbetsprocessen som gett vissa effekter i intervjupersonernas arbete med HRV.  
 
4.5 Forskningsetiska överväganden      
Vetenskapsrådet (2002) menar att forskning är nödvändigt och bör bedrivas på ett sådant sätt 
där forskningsfrågorna ska resultera i ett tillskott av värdefull kunskap för samhället och dess 
invånare. Forskningskravet innebär att forskning ska hålla en hög kvalitet. I och med 
forskningskravet finns det ett individskyddskrav som innebär att individen som berörs av 
forskningen bör skyddas från fara vilket är utgångspunkten i forskningsetiska överväganden. 
Det handlar om att forskare ska ställa sig frågan om nyttan med forskningen det vill säga det 
tilltänkta kunskapstillskottet, överväger risken att skada berörda deltagare. I vår studie har vi 
tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som delas in i fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
  
För att uppfylla informationskravet har vi genom introduktionsbrevet (se bilaga 1) lämnat 
nödvändig information till intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi ansåg att det var 
viktigt att informera om vårt syfte med intervjun och vad vi var intresserade av att få fram. Då 
introduktionsbrevet var en inbjudan till att ställa upp på en intervju anser vi att de som valde 
att medverka gjorde detta frivilligt och därmed gav sitt samtycke. Samtyckeskravet innebär 
enlig Vetenskapsrådet (2002) att individen själv har rätt att bestämma över sin medverkan och 
sitt deltagande i undersökningen. Vid intervjutillfället informerade vi om syftet med studien 
samt en kort sammanfattning av de olika temana som återfinns i vår intervjuguide. 
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Inledningsvis betonade vi att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen när helst hen 
ville kunde avbryta intervjun. Samtliga samtyckte till detta och ingen av intervjupersonerna 
avbröt sin medverkan. Vi inledde även med att informera om deras anonymitet i studien. 
Samtliga intervjupersoner var väl medvetna om hur vårt insamlade material skulle användas 
då de själva har genomfört en kandidatuppsats i socialt arbete.  
  
Konfidentialitetskravet innefattar att individer som deltar i en undersökning ska skyddas på ett 
sådant sätt att de inte kan identifieras i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). För att 
uppfylla konfidentialitetskravet spelades inte namnet på intervjupersonerna in. I 
transkriberingen samt övriga delar i studien valde vi att ta bort namn och ortsnamn. Det var 
mycket viktigt för oss att minimera risken gällande att våra intervjupersoner skulle kunna 
identifieras i vårt material utifrån personliga uppgifter. Därför togs även ord bort i 
transkriberingen som var typiska för en viss dialekt. För att ytterligare skydda 
intervjupersonerna var vi genom nyttjandekravet medvetna om att det insamlade materialet 
inte får användas på annat sätt än i vår studie.  
  
4.6 Metodreflektion 
Vi har nu redogjort för de olika metodvalen i vår studie och i följande avsnitt kommer vi 
reflektera över valens olika överväganden. Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval då vi 
utifrån vårt syfte ville nå rätt intervjupersoner. Detta då Bryman (2011) menar att 
randomiserade urval inte är ett alternativ när forskningsfrågor riktar sig till specifika 
kategorier av personer. Studien skulle genom ett randomiserat urval inte kunna garantera att 
våra forskningsfrågor besvarades utan istället riskera att få en mängd irrelevant information 
från intervjuerna.  
 
Utifrån diskussioner med vänner om HRV problematiken och hur det diskuteras i media hade 
vi bildat oss en uppfattning om ämnet som svårfångat och problematiskt att arbeta med. När 
vi sedan började läsa in oss på ämnet kom denna uppfattning att förstärkas. Vi hade i och med 
detta skapat oss fördomar och förutfattade meningar om hur socialarbetarna skulle beskriva 
sin upplevelse av sin arbetsprocess. Vi antog, utifrån vår uppfattning, att socialarbetarna 
skulle beskriva sitt arbete som svårt och enbart fokusera på problem.  
 
Under arbetet med studien har vår förförståelse varit ett återkommande inslag i arbetet och 
något som vi alltid har förhållit oss till. Kvale och Brinkmann (2009) menar att reflektion 
kring den egna förförståelsen kan öppna för diskussioner kring vad forskaren spelar för roll i 
forskningsprocessen. Innan intervjuerna hade vi en bild av att arbetet på socialtjänsten skulle 
handla om problem och svårigheter, detta var vår förutfattade mening. Denna diskussion om 
vår förförståelse gav oss en insikt om hur vi förhåller oss till våra intervjupersoners berättelser 
avseende deras arbete med HRV. Efter första intervjun var vi överraskade över att mycket 
handlade om viljan att försöka förändra och möjligheterna som intervjupersonen såg. Detta 
gjorde att vår förförståelse till viss del inte stämde och vi såg en möjlighet för oss som 
genomförde studien att ändra vårt sätt att se på socialarbetarens arbete. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att forskarna hela tiden måste föra en diskussion om vad den egna förförståelsen 



 

20 
 

 

innehåller och hur detta kan tänkas påverka analysen av intervjumaterialet. Vi ville 
framförallt generera en rättvis bild av socialarbetarnas känslor och upplevelser. De positiva 
upplevelserna och känslorna var betydande för att få en förståelse av vad som kan förbättras i 
deras arbete.  
  
En aspekt som kan diskuteras är huruvida vi har fått fram sanningen utifrån 
intervjupersonernas berättelser. Intervjupersonerna var påverkade av situationen och kan 
således framhålla en bild som de tror vi vill ta del av. Bengtsson (2016) menar att 
intervjupersonerna kan svara på frågor utifrån vad de tror forskaren vill höra. Vid utformandet 
av intervjuguiden var det viktigt att frågorna skulle vara konstruerade på ett sådant sätt att det 
gav utrymme för intervjupersonen att berätta om sina egna upplevelser. Under intervjuerna 
lämnade vi stort utrymme för intervjupersonen att uttrycka sig och således haft en mer 
tillbakadragen roll. Vidare när det gäller maktsymmetrin som Kvale och Brinkmann (2009) 
menar uppstår i intervjun kan denna underlättas av att vi är socionomstudenter som intervjuar 
socialarbetare. Vår förhoppning var att intervjua alla socialarbetare på deras respektive 
arbetsplats då vi ansåg det var viktigt för att skapa en relation och att intervjupersonrna kunde 
känna sig trygga. Vi som genomförde studien kunde se en märkbar skillnad på intervjuerna 
som genomfördes på plats och på de som genomfördes via telefon. I de intervjuer som gjordes 
via telefon fanns en risk att intervjupersonerna inte tilldelades samma utrymme att uttrycka 
sig då det saknades en relation mellan oss som intervjuade och de som intervjuades.   
  
Bengtsson (2016) hävdar att förförståelsen kring ämnet och dess kontext kan vara en fördel 
för att i analysen veta vad som är relevant. I och med att vi hade reflekterat över vår egna 
förförståelse så hade vi en fördel i analysarbetet. Forskaren måste under analysarbetet ständigt 
vara medveten om sin egen förförståelse för att förstå att analysen inte sker utan påverkan av 
forskarens inställning till ämnet (Schreier, 2012). Under kodningen och kategoriseringen var 
det viktigt för oss att diskutera kring varför vi tagit fram vissa meningsbärande enheter och 
lämnat kvar andra. Under analysprocessen hade vi ständigt vårt syfte i åtanke där 
socialarbetarens upplevelse varit i fokus.  
  
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt som forskare att vara medveten i 
analysprocessen om vem det är som står för yttrandet i intervjun. Vi har många gånger 
kommit tillbaka till vad en upplevelse är och varför vi anser att den utvalda upplevelsen är 
relevant för studien. Vid kategorisering som sker på en mer abstrakt nivå är risken för 
feltolkning stor. Vi har använt oss av citat för att visa intervjupersonens upplevelser, detta för 
att i största mån bevara intervjupersonens egna beskrivning av sin upplevelse.  
  
Med generaliserbarheten för studiens resultat menas att det är överförbart till olika platser och 
tider (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att intervjua socialarbetare har vi skapat en djupare 
förståelse för hur de upplever sitt arbete med HRV. Vi har fått en samlad bild av deras 
berättelser som beskriver de svårigheter och möjligheter som finns i arbetet med HRV. Vi 
som genomfört studien har en förståelse för att vårt inhämtade material inte kan generaliseras 
på ett sådant sätt att socialarbetarnas upplevelser stämmer överens med övriga socialarbetares 
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upplevelser. Däremot kan den samlade bilden generera en djupare kunskap som i sin tur kan 
ge möjligheter för vidare forskning kring hur arbetet med HRV på socialtjänsten kan 
förbättras.  
 
4.7 Ansvarsfördelning  
Vi har ansvarat för olika delar under studiens genomförande. Sanna har ansvarat för inledning 
och tidigare forskning och Sofia har ansvarat för metodavsnittet. Vi har tillsammans ansvarat 
för resterande avsnitt i studien. Slutligen har vi tillsammans bearbetat och redigerat all text.  
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår sammanställda empiri från de åtta intervjuer vi 
genomfört. Från vårt insamlade material har vi utläst koder som vi sedan funnit gemensamma 
nämnare i och kategoriserat i huvud- och underkategorier. Resultatet styrks med hjälp av citat 
från våra intervjupersoner.  
 

5.1 Förutsättningar för socialarbetarnas arbete med HRV 
 
5.1.1 Utbildning  
Flera av intervjupersonerna hade fått någon slags utbildning vilket de upplevde hade hjälpt 
dem i sitt arbete med problematiken HRV. Däremot var det en av de tillfrågade som berättade 
att hen inte fått utbildning kring HRV. Denna intervjuperson berättade att hen försökte hitta 
information om problematiken på egen hand. Intervjupersonerna som hade fått utbildning 
beskrev att den varit till hjälp i deras praktiska arbete. En av intervjupersonerna beskrev sin 
utbildning som användbar i sitt arbete: Ja men den var mycket lärorik. Känner att det faktiskt 
är sådant jag kan använda mig av i det vardagsnära arbetet. Intervjupersonerna berättade att 
med hjälp av utbildningen agerade de snabbare i HRV ärenden. De beskrev att de med hjälp 
av utbildningen kunde lägga märke till fler detaljer och på så sätt uppmärksamma 
problematiken i ett tidigare skede. Intervjupersonerna berättade att de med hjälp av utbildning 
hade lättare för att se en helhetsbild över problematiken och att de genom detta förstod 
allvaret av klienternas situation tidigare.  
 
Flertalet berättade att utbildningen varit bra men att den inte hade varit så djupgående. 
Intervjupersonerna beskrev att då utbildningen inte varit djupgående var det svårt att förklara 
olika dimensioner av problematiken som till exempel kulturella aspekter. Intervjupersonerna 
efterfrågade mer fördjupad kunskap om problematiken och att utbildning skulle ges 
kontinuerligt. Detta beskrev intervjupersonerna som en förutsättning för att kunna vara 
uppdaterade kring problematiken. Intervjupersonerna beskrev att fördjupad kunskap skulle 
kunna generera i ett utökat utbud av insatser. Intervjupersonerna berättade att om fler inom 
deras organisation skulle besitta mer kunskap inom HRV skulle socialarbetare på 
socialtjänsten kunna utforma fler alternativa lösningar än skyddat boende. En av 
intervjupersonerna berättade att hen skulle vilja att en grupp med spetskompetens inom HRV 
inom socialtjänsten, hen menar att detta skulle vara möjligt om kunskapsläget höjdes.   
 
5.1.2 Socialstyrelsens riktlinjer  
Flertalet av intervjupersonerna berättade att de inte hade blivit hjälpta av socialstyrelsens 
riktlinjer i sitt arbete med HRV. Däremot berättade en intervjuperson att riktlinjerna var till 
hjälp i hens arbete då de gav hen direktiv och styrning. En del av intervjupersonerna berättade 
att de inte hade tagit del av socialstyrelsens riktlinjer och visste inte om det kunde vara till 
hjälp eller inte. Några av intervjupersoner som hade tagit del av riktlinjerna beskrev att 
riktlinjerna var otydliga på grund av att dessa gav vaga anvisningar på hur socialarbetare ska 
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arbeta i HRV ärenden. De berättade att det var svårt att utifrån riktlinjerna få tydliga direktiv 
kring hur arbetet skulle utföras inom HRV ärenden.  
 
Intervjupersonerna beskrev att socialstyrelsens riktlinjer inte varit framträdande och tydliga i 
organisationens sätt att arbeta med HRV. Med detta berättade intervjupersonerna 
att riktlinjerna inte varit integrerade i deras sätt att arbeta gentemot problematiken. De beskrev 
att de inte vände sig till riktlinjerna som hjälpmedel i deras arbete. En av intervjupersonerna 
beskrev att hen använder sig av andra hjälpmedel istället för riktlinjerna. Hen berättade: Jag 
är inte jätte insatt i deras föreskrifter, utan är det så att vi stöter på problematik eller 
situationer som vi inte känner oss hemma i då ringer vi ett stödnummer för professionella.   
 
5.1.3 Ledning och styrning  
Flera av intervjupersonerna berättade att de saknade styrning från organisatorisk nivå. De 
beskrev en önskan om tydligare direktiv och styrning från organisationens ledning. 
Intervjupersonerna beskrev att detta skulle kunna vara till hjälp i deras arbete med 
bedömningar i HRV ärenden. En av intervjupersonerna berättade att hen skulle vilja ha mer 
underlag att vända sig till i sina bedömningar som till exempel tidigare domar gällande HRV 
ärenden. Intervjupersonerna berättade att tydligare direktiv och styrning från organisationens 
ledning skulle kunna bidra till att stödet till klienten gällde generellt oberoende av kommun. 
De beskrev att om ledningen formade ett gemensamt arbetssätt så skulle alla klienter som 
utsatts för HRV kunna erhålla samma stöd oavsett vilken kommun de tillhör.  
 

5.2 Samverkan och stöd under arbetsprocessen 
 
5.2.1 Socialtjänstens samverkan med skola, polis och skyddsboenden  
De samverkansaktörer som intervjupersonerna berättade var betydande för deras arbete var 
främst skolan, därefter polisen och skyddsboenden. De beskrev att det fanns ett engagemang 
hos dessa inblandade myndigheter och aktörer i HRV ärenden. Intervjupersonerna berättade 
att de önskade tätare samverkan mellan skola, polis och skyddsboenden för att kunna 
samordna fler insatser till klienter som utsatts för HRV.  
 
Intervjupersonerna berättade att det var viktigt att skolan hade kännedom om problematiken 
och att de på så sätt kunde vara delaktiga i arbetet med klienten. En av intervjupersonerna 
berättade att hen tyckte att skolans kunskapsläge kring HRV hade förbättrats och att det på så 
sätt var lättare att få en god samverkan. Intervjupersonen berättade att det förbättrade 
kunskapsläget bidrog till att skolan snabbare uppmärksammade HRV och anmälde oro till 
socialtjänsten.  
 
Vidare nämndes att det fanns god och viktig samverkan med polisen. Detta då några av 
intervjupersonerna berättade att de använder sig av samma bedömningsinstrument som 
polisen. Intervjupersonerna beskrev att detta underlättade deras arbete vad gällde 
riskbedömning i utredningen av HRV ärenden. En intervjuperson beskrev att det underlättade 
hens arbete med riskbedömning då polisen utgick från samma frågor och kriterier för 
undersöka om ett ärende gällde HRV. Intervjupersonen beskrev att polisen och socialtjänsten 
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på så sätt kunde samordna insatser för klienten som utsattes för HRV. Vissa intervjupersoner 
berättade att detta gynnade arbetet med att skydda klienten för eventuellt hot och våld.  
 
Intervjupersonernas uppfattning av skyddsboendet var delad. Många av intervjupersonerna 
beskrev samverkan med boendet som positiv då de haft en tilldelad kontaktperson på boendet 
att vända sig till. Intervjupersonerna beskrev att detta hjälpte dem i deras arbete i att hålla god 
kontakt med skyddsboendet. Däremot berättade några intervjupersoner att samverkan med 
skyddsboendet inte alltid fungerade. Intervjupersonerna beskrev detta som att kunskapsläget 
hos vissa boenden var lägre och att detta skapade svårigheter i deras arbete vad gäller 
samverkan med boendet. En intervjuperson berättade att skyddsboendet ibland inte hade 
tillräckligt med kunskap för att arbeta med klienten på ett långsiktigt sätt. Hen berättade: 
Alltså dom är jättebra på att skydda dom som vi har nu men sen är dom kanske inte så bra på 
att tänka långsiktigt. Intervjupersonen tyckte att socialtjänsten och boendet inte arbetade mot 
samma mål och att detta således påverkade samverkan. Detta då intervjupersonen berättade 
att skyddsboendet inte fokuserade på hur klienten skulle klara sig efter att insatsen var 
avslutad.   
  
5.2.2 Stöd i arbetsprocessen  
Intervjupersonerna beskrev att de fått mycket stöttning från sina kollegor och chefer och att 
detta varit avgörande för deras arbete då det styrkt dem i sin yrkesroll. Intervjupersonerna 
berättade att de kände sig stärkta i sin beslutsfattning genom stödet från sina kollegor och 
chefer. Detta då de kunde dela idéer och erfarenheter med varandra när intervjupersonerna 
beskrev att de själva saknade information. De såg en möjlighet i att kunna dela kunskap och 
erfarenheter med varandra då det fanns kunskap om HRV inom deras organisation. Flera av 
intervjupersonerna berättade att deras stöd från kollegor och chefer utgjorde en god 
förutsättning i deras arbete då de upplevde att de inte stod ensamma i sin position. En 
intervjuperson beskrev vikten av att inte känna sig ensam: För jag själv har för lite kunskap 
om det och jag har inte möjlighet att få den informationen. Så det är jätteviktigt att man har 
någon att bolla den informationen med och att man känner att man inte är helt själv. 
  
Utöver stödet från kollegor och chefer berättade flera av intervjupersonerna att de tagit hjälp 
av specialister som hade lång erfarenhet av att arbeta med HRV. Intervjupersonerna berättade 
att specialisterna hade stödlinjer för yrkesverksamma och individer som är utsatta för HRV. 
Intervjupersonerna berättade att de kunde få hjälp med till exempel bedömningar i HRV 
ärenden. En intervjuperson berättade om en stödlinje hen använde sig av: Som en 
frågetelefon. Det är ett telefonnummer för utsatta men även ett för professionella som jobbar 
med den typen av frågor. Så dit ringer vi ju när vi inte vet. Flera av intervjupersonerna 
berättade att de fått råd och stöd i arbetsprocessen från dessa stödlinjer. Detta beskrev 
intervjupersonerna som ett viktigt stöd för dem i deras arbetsprocess och ett alternativ när 
hjälpen inte fanns att få från kollegor och chefer.   
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5.3 Socialarbetarnas osäkerhet i sin arbetsprocess 
 
5.3.1 Socialarbetarnas känslor inför HRV problematiken 
Alla intervjupersoner beskrev HRV problematiken som komplex på ett sådant sätt att det var 
svårt att urskilja vem som utövade våldet och förtrycket. Intervjupersonerna beskrev att våldet 
och förtrycket ofta utövades av fler än en gärningsman och att det på så sätt var svårt att 
kartlägga klientens situation. De berättade att detta gjorde att problematiken blev svårfångad 
på grund av dess omfattning och spridning. Intervjupersonerna berättade att detta gjorde att de 
kände en rädsla inför att arbeta med problematiken. De beskrev att denna rädsla utgjordes av 
att inte veta i vilken omfattning våldet eller förtrycket utövades mot klienten. 
Intervjupersonerna beskrev även att de kände sig otillräckliga, oroliga och otrygga i sin 
yrkesroll när de inte visste hur våldet tog sig i uttryck. En intervjuperson beskrev känslan av 
att känna sig otillräcklig och otrygg: Alltså jag tycker, nej jag tycker det är svårt. Jag känner 
mig inte helt trygg så. Utan jag har haft en liten klump i magen när jag har jobbat med… de 
här ärendena. Så man tänker, har jag gjort tillräckligt?  
 
5.3.2 Skyddsbedömning  
Alla intervjupersoner beskrev skyddsbedömningar som en avgörande del i deras 
arbetsprocess. Många av intervjupersonerna berättade att detta moment var något som 
skapade en osäkerhet hos dem som professionella. En intervjuperson berättade att denna 
osäkerhet gjorde att hen kände sig ensam i sitt arbete att fatta beslut. Detta då 
intervjupersonerna berättade att de inte har några bedömningsinstrument att använda sig av i 
skyddsbedömningarna. Intervjupersonerna berättade att det utgjorde ett orosmoment i deras 
arbetsprocess då de inte hade någon arbetsmetod att ta stöd från. Avsaknaden av en 
arbetsmetod i detta moment berättade intervjupersonerna gjorde det svårt att förutse vilka 
konsekvenser klienterna kunde tänkas få till följd av socialarbetarnas arbete.  
 
Vidare efterfrågade några av intervjupersonerna att de skulle vilja ha någon form av 
bedömningsinstrument som till exempel ett frågeformulär för att vara säkra på att 
skyddsbedömningarna sker på ett säkert sätt. Däremot var det några av intervjupersonerna 
som berättade att de använde sig av ett frågeformulär som de utformat på eget initiativ för att 
kunna kartlägga klientens situation. Detta beskrev intervjupersonerna hjälpte dem att se en 
helhetsbild och vara uppmärksam på detaljer för att på så sätt kunna säkerställa klientens 
skydd. Vidare berättade dessa intervjupersoner att frågeformuläret gjorde att de kände sig 
tryggare i sitt beslutsfattande.  
 
5.4 Socialarbetarnas efterfrågan om fler insatser för HRV  
  
5.4.1 Socialtjänstens arbete med familjen  
Flera av intervjupersonerna berättade att de skulle vilja arbeta mer med hela familjen. 
Intervjupersonerna beskrev att de i dagsläget arbetar lite med familjen när det gäller HRV 
ärenden. En intervjuperson förklarade att socialstyrelsens riktlinjer inte talade om återförening 
med familj och därmed arbetade hen inte med familjen. Vissa intervjupersoner förklarade det 
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som att familjen oftast inte är villig att ta emot hjälp och de på grund av detta inte arbetade 
med familjen.  
 
Trots svårigheter som intervjupersonerna beskrev så såg de även möjligheter att arbeta med 
familjen. En intervjuperson beskrev att det är viktigt att arbeta med klientens nätverk: Att man 
utformar ett slags team som riktar insatsen till hela familjen. Jag tänker att man alltid 
behöver fokusera att jobba med hela nätverket. Många av intervjupersonerna berättade att de 
önskade ett mer förebyggande och långsiktigt arbete med klienten och familjen. 
Intervjupersonerna gav förslag på en kvarvarande insats med råd och stöd till familjen från 
socialarbetaren efter avslutad placering. Intervjupersonerna trodde att detta skulle bidra till att 
klientens och familjens förtroendet för socialtjänsten skulle öka och att de skulle våga ta 
kontakt med socialtjänsten.  
 
5.4.2 Socialtjänstens utbud av insatser 
Samtliga intervjupersoner önskade ett större utbud av insatser när det gällde arbetet med HRV 
som till exempel fler skyddsboenden, kriscentrum och fler aktörer som kan hjälpa till. Detta 
berättade intervjupersonerna kunde leda till att insatserna som socialtjänsten kunde erbjuda 
skulle vara mer heltäckande för klientens behov. Många av intervjupersonerna berättade att de 
tyckte att skyddsboende var en bra insats men att den var drastisk då klienten var tvungen att 
bryta upp med hela sin tillvaro. Intervjupersonerna berättade att om det fanns ett större utbud 
så skulle de kunna anpassa insatserna efter klientens behov och inte behöva vidta så kraftiga 
åtgärder. En intervjuperson berättade: Önskar att det fanns en insats som inte var så drastisk, 
att det finns ett mellanting.  
 
Det fanns hos intervjupersonerna en efterfrågan om insatser som kunde anpassas till klienten 
för att undvika tvingande åtgärder. En intervjuperson berättar att hen önskar att aktörer inom 
öppenvården skulle bli bättre på att arbeta behandlande med klienten i tidigare skeden. Hen 
berättade: Jag måste verkligen återgå till att jag tycker att det är med öppenvården och hur 
man jobbar där med den här typen av ärenden. Vi jobbar ju med det till en viss del men 
någon annan behöver ju ta vid.  
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6. Analys  
I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat genom tidigare forskning och KAIMeR 
teorin. Detta för att kunna utläsa vilka komponenter i de intervjuade socialarbetarnas arbete 
ses som viktiga och betydande för deras arbete med problematiken.  
 
6.1 Förutsättningar för socialarbetarnas arbete med HRV 
 
6.1.1 Utbildning 
Intervjupersonerna berättade att utbildning inom HRV utgjorde grunden för deras direkta 
klientarbete. Intervjupersonerna beskrev att de med hjälp av sin utbildning kunde nå det 
eftersträvade resultatet, att skydda och hjälpa klienten. Detta kan ses i bakgrund till vad Blom 
och Morén (2007) menar med formella egenskaper i form av utbildning. Det kan ses vara en 
av de faktorer som kan komma att påverka arbetet med enskilda ärenden och således ha en 
inverkan på utvärderingen av resultatet. I och med att de fick grundläggande kunskap via 
utbildning uttryckte många att det var till hjälp för att kunna upptäcka problematiken. 
Däremot efterfrågade intervjupersonerna mer djupgående kunskap för att känna sig tryggare i 
sin arbetsprocess gällande dessa ärenden och på så sätt garantera ett bättre resultat. Detta kan 
ses i relation till Blom och Moréns (2007) beskrivning av hur utbildning, som en formell 
egenskap, kan komma att påverka socialarbetarens syn på socialt arbete. Det kan finnas 
tendenser av detta i hur intervjupersonerna berättade att de med hjälp av utbildning kunde 
agera snabbare då de besatt kunskap kring HRV problematiken. Detta berättade 
intervjupersonerna gjorde att de kände sig säkrare i sitt beslutande att vidta åtgärder. 
Intervjupersonernas efterfrågan om mer djupgående utbildning för att kunna se fler 
dimensioner av problematiken kan med hjälp av Blom och Moréns (2007) beskrivning av 
resultatets effekter förstås påverka samspelet mellan socialarbetaren och klienten.  
 
Intervjupersonernas beskrivning av hur utbildningen inte varit så djupgående kan ses påverka 
huruvida intervjupersonerna känner sig trygga i sin roll som myndighetsperson i dessa 
ärenden. I Wikström och Ghazinours (2010) undersökning beskrevs det att utbildning var 
avgörande för hur säkra respektive osäkra socialarbetarna känner sig i sin arbetsprocess. 
Wikström och Ghazinour (2010) beskrev även att strävan efter en känsla av trygghet har sin 
grund i att klientmötet ska få ett så bra resultat som möjligt. Intervjupersonernas önskan om 
mer djupgående kunskap skulle således kunna påverka effekterna av arbetet och även ge 
möjligheter för intervjupersonernas att känna sig tryggare i sitt arbete. Wikström och 
Ghazinour (2010) menar att utbildning är nyckeln till att kunna stärka och säkra de 
professionella i sitt arbete. Det kan det ses i relation till vad intervjupersonerna beskrev om 
betydelsen av utbildning och vilka effekter det har fått i arbetet.   
 
6.1.2 Socialstyrelsens riktlinjer  
Intervjupersonerna beskrev hur socialstyrelsens riktlinjer inte var integrerade i deras sätt att 
arbeta och en del beskrev att de inte hade läst riktlinjerna. Detta kan ses i relation till Blom 
och Moréns (2007) beskrivning av den samhälleliga kontexten. Blom och Morén (2007) 
förklarar den samhälleliga kontexten som lagar och politiska beslut på riksnivå som främjar 
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eller skapar problem för socialarbetarens arbete. Intervjupersonerna beskrev hur avsaknad av 
tydliga riktlinjer påverkade dem i sin yrkesroll på så vis att de kände sig osäkra i sitt 
beslutsfattande. Med detta kan det analyseras att socialstyrelsens riktlinjer har påverkat 
intervjupersonerna i deras arbete med HRV på ett sådant sätt att det saknar tydliga direktiv.   
 
Intervjupersonerna berättade att socialstyrelsens riktlinjer är otydliga och att de inte använde 
dessa som hjälpmedel i deras arbete med HRV. Intervjupersonerna berättade att de istället 
använder sig av andra hjälpmedel som en stödlinje för utsatta och professionella. I tidigare 
forskning beskriver Thapar-Björkert (2007) att definitionen av problematiken ska anpassas 
efter rådande kontext och i konsensus med andra inblandade myndigheter för att kunna arbeta 
med problematiken på bästa sätt. Intervjupersonernas beskrivningar av otydliga riktlinjer kan 
således ses i relation till att riktlinjerna i praktiken är svåra att anpassa på olika situationer och 
att de då behöver använda sig av andra medel för att få hjälp.    
 
6.1.3 Ledning och styrning 
Blom & Morén (2007) beskriver att de indirekta biståndsvillkoren, det vill säga de villkor 
som ledningen på organisationen bestämmer ska gälla för socialarbetare i deras arbete som 
sedan utgör grunden för deras arbetssätt. I likhet med vad intervjupersonerna beskrev om 
avsaknad av tydliga direktiv från ledningen kan det analyseras att villkoren från ledningen 
inom organisationen inte framgår på ett tydligt sätt och att intervjupersonerna inte vet vad 
som förväntas av dem i deras arbete.  
 
Intervjupersonerna beskrev att de saknade direktiv från styrning och ledning. Wikström och 
Ghazinours (2010) förklarar denna avsaknad som en av orsakerna till varför denna känsla av 
otrygghet inges hos de som arbetar med denna problematik. Intervjupersonerna beskrev att 
denna avsaknad kunde vara en av orsakerna till att de inte arbetar utifrån samma 
arbetsmetoder i olika kommuner. De berättade att det fanns en önskan om gemensamma 
arbetsmetoder och att dessa ska gälla generellt för socialtjänsterna runt om i landet för att 
garantera likvärdig behandling. Schlytter och Linells (2009) beskriver kontraproduktivitet i 
arbetet med HRV som en konsekvens av upplevd osäkerhet hos de som arbetar med 
problematiken på grund av otydliga direktiv. Detta kan ses i relation till vad 
intervjupersonerna beskrev om en önskan av tydlig styrning och hur det enligt dem kan bidra 
till en minskad känsla av osäkerhet i hanteringen av HRV ärenden.  
 
6.2 Samverkan och stöd under arbetsprocessen  
 
6.2.1 Socialtjänstens samverkan med skola, polis och skyddsboende  
Intervjupersonerna beskrev att samverkan är avgörande för deras arbete med problematiken. 
Samverkan mellan skola, polis och skyddsboende beskrevs underlätta intervjupersonernas 
arbete på ett sådant sätt att de kände sig tryggare i sin arbetsprocess. I linje med Thapar-
Björkerts (2007) tidigare forskning kring samverkan inom HRV visar sig resultaten bli bättre 
när inblandade instanser arbetar utifrån samma förhållningssätt. Intervjupersonerna berättar 
om fördelen att erhålla lika kunskap mellan samverkansaktörer då det underlättar samverkan 
och att samordna insatser till klienten. Blom och Morén (2007) förklarar att formella insatser 
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som arbetsmetoder och förhållningssätt är något som kan påverka klienters enskilda ärenden. 
I intervjupersonernas beskrivningar om hur de använde sig av samma bedömningsinstrument 
som polisen förklarade de att detta var något som påverkade deras arbete med HRV ärenden 
på ett positivt sätt. De upplevde att polis och socialtjänst arbetade mot samma mål, att skydda 
klienten.  
 
Intervjupersonerna beskrev hur de tyckte att skolans kunskapsläge var viktigt för deras 
gemensamma arbete med problematiken på så sätt att de arbetade mot samma mål. De 
berättade att genom detta liknande kunskapsläge kunde deras arbete fungera effektivt då de 
kunde arbeta samordnat. Blom och Morén (2007) ger förklaringar på hur liknande formella 
egenskaper så som utbildning och kunskapsläge kan hjälpa inblandade samverkansaktörer att 
arbeta mot samma mål och resultat då de delar liknande syn på hur socialt arbete kan påverka 
enskilda klienters ärenden. Intervjupersonerna berättade om skyddsboenden med lägre 
kunskapsläge som en svårighet i att arbetet med samverkan då skyddsboenden enligt 
intervjupersonerna inte arbetade mot långsiktiga lösningar. Detta kan ses i relation till Blom 
och Moréns (2007) förklaring om hur olika syn på socialt arbete kan påverka klientens 
situation.  
 
6.2.2 Stöd i arbetsprocessen  
Intervjupersonerna beskrev att deras stöd från kollegor och chefer gav dem trygghet och 
stärkte dem i sin yrkesroll. De berättade att detta stöd var till hjälp då de utgick från samma 
arbetstekniker och utifrån liknande kunskapsläge. Blom och Morén (2007) beskriver att när 
arbetet sker utifrån liknande metoder, tillvägagångssätt och förhållningssätt gentemot 
klientgruppen så samordnas insatser inom den specifika arbetsplatsen. Intervjupersonernas 
beskrivningar av att ta stöd från kollegor och chefer kan således ses som ett viktigt stöd då de 
delade samma arbetssätt.  
 
Intervjupersonerna berättade att de tog hjälp av specialister när kunskapen saknades från 
kollegor och chefer. Detta kan ses i relation till Blom och Moréns (2007) förklaring av en 
aktörs formella egenskaper som utbildning och syn på socialt arbete. Intervjupersonerna 
nämnde att stödet från dessa specialister var avgörande då det var viktigt att få ytterligare 
kunskap och stöd för att hantera ärendet. Med hjälp av specialisternas kunskap och förståelse 
för hur HRV problematiken skulle hanteras i socialt arbete menade intervjupersonerna att 
stödet var viktigt i deras arbetsprocess. 
 
6.3 Socialarbetarnas osäkerhet i sin arbetsprocess  
 
6.3.1 Socialarbetarnas känslor inför HRV problematiken 
Intervjupersonerna beskrev att det är svårt att kartlägga våldet och att det gjorde att de kände 
sig rädda. Intervjupersonerna berättade om känslor som otrygghet, osäkerhet, otillräcklighet i 
relation till HRV problematiken. Schlytter och Linell (2009) beskriver att en osäkerhet hos 
socialarbetare som arbetar med problematiken kan komma att påverka vilka insatser som väljs 
ut. Schlytter och Linell (2009) menar att osäkerheten även kan leda till att socialarbetaren 
agerar i senare skede istället för att agera förebyggande. Denna osäkerhet som 
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intervjupersonerna beskriver kan således tänkas få konsekvenser i huruvida man agerar eller 
inte. Wikström och Ghazinour (2010) skriver att socialtjänsten har agerat osäkert i HRV 
ärenden på grund av att avvägningen mellan klienten och familjens intresse i många fall 
strider mot varandra. Detta kan ses i relation till det som intervjupersonerna beskrev som svårt 
i kartläggningen av klientens situation. Intervjupersonerna berättade att det fanns svårigheter i 
att inte veta i vilken omfattning våldet och förtrycket utövades. Intervjupersonerna beskrev 
problematiken som komplex och svårfångad vilket kan ses i relation till Gryzb (2016) 
förklaring kring hur hanteringen i dessa ärenden påverkas till följd av HRV problematikens 
komplexitet.   
 
6.3.2 Skyddsbedömning  
Intervjupersonerna berättade att skyddsbedömningarna var svåra i HRV ärenden då det inte 
fanns några bestämda bedömningsinstrument. Idriss (2017) menar att i HRV ärenden kan 
viktiga faktorer gå förlorade om våldet inte ses som en egen kategori. Vidare beskriver Idriss 
(2017) att om problematiken inte kategoriseras som en egen kategori kan socialarbetaren inte 
se till alla avgörande faktorer som ligger till grund för det våld som utövas i hederns namn. 
Idriss (2017) menar att problematiken bör ses utifrån aspekter som kön, etnicitet, kultur och 
religion för att minimera risken att missa viktiga komponenter i arbetet vid skyddsbedömning. 
Vidare kan detta hjälpa de professionella att känna sig stärkta i sin egen position och att veta 
hur dessa ärenden ska bedömas för att kunna förutse resultatet. Intervjupersonerna som 
beskrev känslor av att känna sig otillräcklig och otrygg berättade att de skulle vilja ha 
bedömningsverktyg utformade för denna typ av problematik då det skulle göra dem säkrare i 
sitt arbete med HRV ärenden.  
 
Intervjupersonerna beskrev en osäkerhet gällande arbetet med skyddsbedömningar. Blom och 
Morén (2007) förklarar att effekter som på förhand kan uppfattas ger socialarbetare en 
fingervisning i hur de på bästa sätt kan bemöta ett problem. Intervjupersonerna berättade om 
avsaknaden av arbetsmetoder i bedömningarna som gjorde det svårt att förutse vilka 
konsekvenser deras klienter kunde tänkas få till följd av deras arbete. I relation till det som 
Blom och Morén (2007) beskriver som individuella resultat som på förhand inte kan utläsas 
kan tendenser av detta återfinnas i vad intervjupersonerna berättade om svårigheten att förutse 
konsekvenser av sitt eget arbete. Detta då det inte fanns bedömningsverktyg i arbetet med 
skyddsbedömningarna och att detta ledde till en osäkerhet i att inte veta om klienten hade fått 
rätt hjälp.  
 
6.4 Socialarbetarnas efterfrågan om fler insatser för HRV  
 
6.4.1 Socialtjänstens arbete med familjen  
Intervjupersonerna berättade att de inte arbetade med familjen så mycket som de hade önskat. 
De beskrev att arbetet med familjen var svårt då familjerna många gånger inte var mottagliga 
för att ta emot hjälp. Ghzinour, Hanberger och Mårald (2008) beskriver att socialtjänsten har 
en tydligare plan för arbetet med den våldsutsatta än för arbetet med förövaren i HRV 
ärenden. Detta kan ses i relation till vad en intervjuperson berättade om att socialstyrelsens 
riktlinjer inte syftade till familjeåterförening och att hen inte arbetade med detta som mål. 
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Ghazinour, et al. (2008) beskriver att det finns få insatser som riktar sig till de som utövar 
våldet. Vidare beskrivs att socialtjänsten arbetar utifrån ett familjeperspektiv där familjen är 
central för att finna lösningar till klientens situation.  
 
Intervjupersonerna beskrev att de ville arbeta mer förebyggande och långsiktigt med familjen 
där de önskade en kvarvarande insats. Detta kan ses i likhet till Ghazinour, et al. (2008) 
beskrivning om att familjen är en del av helheten och därför behöver involveras i 
utformningen av insatsen. Ghazinour, et al. (2008) menar att om familjen involveras i 
utformandet av insatsen kan socialtjänsten i senare skede arbeta med familjeåterförening som 
ett långsiktigt mål. Intervjupersonerna beskrev att de önskade kunna arbeta mer förebyggande 
med familjen för att bidra till att öka förtroendet för socialtjänsten. Al Gharaibeh (2016) 
menar att ett mer systematiskt arbete med familjen kan verka förebyggande i arbetet med 
HRV. 
 
6.4.2 Socialtjänstens utbud av insatser 
Intervjupersonerna beskrev att de önskade ett större utbud av insatser riktade till HRV 
problematiken. De berättade att de saknade insatser som fungerade heltäckande för klientens 
behov och insatser som var långsiktiga. I Blom och Moréns (2007) beskrivning av effekter av 
socialarbetarnas arbete förklarar de att vissa effekter syns olika snabbt i olika ärenden samt att 
effekter på förhand inte alltid är givna. I relation till det som intervjupersonerna berättade om 
önskan av bredare utbud av insatser kan det analyseras att fler och mer heltäckande insatser 
skulle kunna underlätta socialarbetarnas arbete i att utforma insatser efter klientens olika 
behov.  
 
Thapar-Björkert (2007) förklarar att om fler aktörer och myndigheter var inblandade i 
utformandet av gemensamma arbetssätt skulle insatserna kunna samordnas för att nå samma 
mål och resultat. Intervjupersonerna gav förslag på att fler aktörer inom öppenvården skulle 
utforma insatser för att komplettera socialtjänstens arbete med klienten. Intervjupersonerna 
önskade insatser som komplement till insatsen skyddsboende som de i vissa fall beskrev som 
en drastisk åtgärd. Thapar-Björkert (2007) menar att för att kunna nå bättre resultat behöver 
insatserna samordnas mellan myndigheter. Sker detta i samstämmighet mellan inblandade 
myndigheter, som socialtjänsten, kan fler insatser utformas för att på bästa sätt bemöta 
problematiken.   
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7. Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån vårt syfte avseende hur 
socialarbetarna beskriver sin arbetsprocess med fokus på deras egna upplevelser. Från 
resultatet framkom att många hade fått en utbildning men önskade mer djupgående utbildning 
om problematiken. Vidare berättade intervjupersonerna att de inte använde sig av 
socialstyrelsens riktlinjer som hjälpmedel i sitt arbete. De intervjuade berättade om vikten av 
god samverkan i deras arbete med HRV och stödet från kollegorna. Intervjupersonerna 
beskrev en osäkerhet kring problematikens komplexitet, omfattning och i sitt arbete med 
skyddsbedömningar. Vidare berättade intervjupersonerna att de vill ha mer förebyggande och 
långsiktigt arbete med familjen i sitt arbete med HRV. Danermark (2013) menar att resultatet 
från kvalitativa studier inte kan översättas som en generell sanning då resultatet alltid 
innehåller en tolkning. Därav kan vi inte översätta vårt resultat till alla socialarbetare som 
möter problematiken i sitt arbete. 
  
I resultatet framkom det från intervjupersonerna att socialstyrelsens riktlinjer var otydliga och 
därmed inte till hjälp i deras arbetsprocess eller i arbetet med familjen. Detta sågs av 
intervjupersonerna som en svårighet i socialtjänstens arbete med problematiken då de saknade 
tydliga riktlinjer. Resultatet visade att intervjupersonerna arbetade med individen i fokus 
vilket gav konsekvenser i arbetet med familjen. Detta har lett till att utbudet av insatser endast 
vänder sig till den våldsdrabbade och inte till familjen. Intervjupersonerna saknade insatser 
riktade till familj men efterfrågade fler och mer heltäckande insatser för att kunna möta 
klienten och familjens behov. I linje med Al Gharaibeh (2016) forskning menar han att ett 
mer systematiskt arbete med familjen kan verka förebyggande i arbetet med HRV. Det finns 
en svårighet då intervjupersonerna beskrev att socialstyrelsens riktlinjer inte hänvisar till 
arbete med familjen, något som vi ser som kontraproduktivt. Intervjupersonerna berättade om 
att de kände en osäkerhet inför arbetet med problematiken då de inte har en klar linje kring 
hur arbetet med familjen ska utföras. Däremot att det fanns en stark vilja hos de intervjuade 
att arbeta långsiktigt och förebyggande med familjen.  
 
Vi menar att socialarbetare på socialtjänsten som arbetar med HRV problematiken fastnar i ett 
arbete som utgörs av direkt krishantering snarare än att kunna arbeta mer långsiktigt och tätt 
med klienten och familjen. Vidare ställer vi oss frågan om vilka dessa praktiska insatser 
skulle vara, för att möta upp de behov som intervjupersonerna gav uttryck för. 
Intervjupersonerna beskrev en önskan om fler insatser för HRV ärenden men många hade 
svårt att beskriva vilka dessa insatser skulle vara. Svårigheten i utformandet av fler insatser 
kan således vara att exakt bestämma vart och till vilka dessa ska riktas till. Ghazinour, 
Hanberger och Mårald (2008) har i sin undersökning kommit fram till att familjen är en viktig 
del i att kunna arbeta långsiktigt och förebyggande. Trots dessa tidigare undersökningar har 
det enligt våra intervjupersoner gjorts lite för att rikta arbetet mot ett mer familjeorienterat 
perspektiv.  
  
Idriss (2017) lyfter vikten av att se problematiken i den sociala kontext som råder. Idriss 
(2017) menar att de som arbetar med problematiken ska förhålla sig till intersektionella 
aspekter som kön, etnicitet, kultur och religion i sina bedömningar och i hanteringen av HRV 
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ärenden. Idriss (2017) menar att dessa aspekter kan vara avgörande för hur problematiken tar 
sig i uttryck och när HRV inte ses som en egen kategori kan de intersektionella aspekterna gå 
förlorade. Det kan vi se i resultatet, där intervjupersonerna vill kunna se klientens situation 
som unik men samtidigt fanns en önskan om mer styrning. Intervjupersonerna berättade att de 
vill kunna styra sitt arbete utifrån klientens individuella behov. Det paradoxala kan ses som 
önskan av mer styrning men samtidigt önskan om att bedöma varje situation som individuell. 
Utifrån vårt resultat ser vi svårigheter i att utforma dessa direktiv då det måste finnas ett 
utrymme för socialarbetaren att se klientens individuella behov och utifrån detta fatta beslut. 
Vi anser att det är svårt att kunna garantera effekterna av en given insats, då varje situation är 
unik och individuell kan man inte på förhand garantera ett visst resultat. Samtidigt kan vi se 
hur tydligare direktiv kring arbetet skulle kunna generera ett mer enhetligt resultat. På ett 
sådant sätt skulle socialtjänsten kunna garantera klienterna likvärdig behandling oberoende av 
vilken kommun som ansvarar för ärendet. Detta i enlighet med Thapar-Björkert (2007) som 
menar att insatser bör utformas i konsensus mellan inblandade myndigheter och aktörer som 
arbetar med problematiken. Det som vidare går att diskutera utifrån vårt resultat är om dessa 
direktiv skulle hindra socialarbetare i att kunna individanpassa och utforma insatser efter 
klientens behov.  
  
Al Gharaibeh (2016) menar att det finns en risk med att kategorisera denna typ av brott i 
förankring till etnicitet och religion då det pekar ut en viss grupp individer som ansvariga. Å 
andra sidan menar Idriss (2017) att det är det nödvändigt att se till etnicitet och religion för att 
fånga upp komplexiteten och därmed finna ett arbetssätt som är riktad till denna typ av 
problematik. Wikström och Ghazinour (2010) ställer sig kritiska till att kategorisera denna typ 
av brott i relation till etnicitet och religion. De menar att om denna typ av brott förankras i 
etnicitet och religion riskerar en viss grupp människor att stå som ansvariga för HRV 
problematiken. Wikström och Ghazinour (2010) menar att om en specifik grupp utmålas som 
ansvariga går de yrkesverksamma som arbetar med HRV problematiken miste om att se till 
andra individer som riskeras att utsättas för HRV då insatser endast riktar sig mot en enskild 
grupp. Däremot ser intervjupersonerna en fördel i att problematiken får en tydlig definition 
genom utökad kunskap om problematiken hos de yrkesverksamma som arbetar med HRV 
ärenden.   
 
Stöd, samverkan och utbildning berättade intervjupersonerna var viktiga komponenter i deras 
arbete med problematiken då dessa stärkte dem i sin yrkesroll. De beskrev att dessa tre 
komponenter var avgörande i arbetet med HRV och således utgjorde viktiga förutsättningar 
för dem i sitt arbete. Thapart-Björket (2007) menar att bättre resultat i arbetet med HRV nås 
med hjälp av samordnade insatser och tydliga definitioner. Vi kan utifrån vårt resultat se att 
när intervjupersonerna beskrev en god och fungerande samverkan med skola och polis 
beskrev att de uppfattade kunskapsläget mellan olika aktörer som lika. Här gav 
intervjupersonerna uttryck för att liknande kunskapsläge i sin tur gjorde att deras samverkan 
fungerade bra. Vi kan utifrån vårt resultat se att liknande kunskapsläge mellan aktörer bidrar 
till bättre samverkan då det finns en samstämmighet kring hur problematiken ska hanteras. 
Thapar-Björkert (2007) menar att med ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
problematiken mellan aktörer gynnar ett förebyggande arbete. Vidare kan samverkan bidra till 
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att det sociala skyddsnätet, som socialtjänst och polis, tidigare uppmärksammar individer som 
utsätts för HRV.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

 

8. Slutsats  
Det som vi genom vårt sammanställda resultat kan komma fram till är att utbildning och 
styrning är avgörande för hur arbetet upplevs av socialarbetarna i arbetsprocessen. Avgörande 
är även samverkan med externa samverkansaktörer och stödet från kolleger för att kunna 
agera säkert och ändamålsenligt utifrån den utsattas behov av stöd och hjälp. Samverkan är 
avgörande för ett fortsatt arbete med problematiken då det i dessa ärenden kräver samarbete i 
processens olika led för att kunna nå samma resultat. Vi kan se en nytta av att erhålla liknande 
kunskapsbas i den benämning att arbetet sker utifrån samma premisser oberoende av 
kommun. Socialarbetarnas egna vilja att lära sig mer och kunna utvecklas i sin arbetsroll är 
nyckeln till att hitta förbättringsmöjligheter och framtida insatser, både förebyggande och 
långsiktiga. Genom svårigheter kan potentiella förbättringsmöjligheter synliggöras. Detta ser 
vi som en viktig komponent i att kunna utveckla och föra arbetet med HRV framåt. Framtida 
forskning bör undersöka vilka förbättringsmöjligheter som finns i socialtjänstens arbete med 
HRV och genom dessa förbättringsmöjligheter utveckla tydliga riktlinjer och praktiska 
arbetsmetoder.  
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Bilaga 1 - Introduktionsbrev  
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter, Sanna Berg och Sofia Mårshagen, som läser termin sex på 
socionomprogrammet och ska därför skriva vår kandidatuppsats på Institutionen för socialt 
arbete vid Umeå Universitet.  
 
Syftet med vår studie är att få en inblick i hur socialarbetare på socialtjänsten upplever sitt 
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare hoppas vi kunna se 
förbättringsmöjligheter och vad de efterfrågar i deras framtida arbete gentemot 
problematiken. Därför vänder vi oss till personal och enhetschef på socialtjänsten. Vi kommer 
att fördjupa oss i litteratur och forskning kring ämnet men vill få större förståelse från er som 
arbetar med denna problematik. Vi undrar därför om du har möjlighet att medverka i en 
intervju för att ge oss underlag till uppsatsen? 
 
Vill du hjälpa oss i vår undersökning så kommer din medverkan vara frivillig och du kan 
närsomhelst avbryta din delaktighet om du skulle vilja det. Dina personuppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och du kommer att vara helt anonym i uppsatsen. Vi har tänkt att 
intervjuerna ska spelas in och sedan transkriberas. Efter genomförd studie kommer all data att 
raderas. Citat från intervjuerna kommer att användas samt vilken typ av profession men inga 
namn kommer att nämnas i uppsatsen.  
     
Intervjufrågorna kommer i huvudsak att fokusera på dina upplevelser kring stöd och hjälp till 
valet av insatser som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjun kommer att vara ungefär 
en timma och äga rum där du tycker att det passar bra, som till exempel på din arbetsplats. 
Vår tanke är att utföra våra intervjuer under perioden 5/3-16/3. Om du inte har möjlighet 
under denna period men kan vid ett annat tillfälle har vi naturligtvis möjlighet att anpassa 
intervjutiden.  
      
Vi skulle vara mycket tacksamma om du väljer att medverka i en intervju. Vid frågor och 
funderingar, kontakta gärna oss. Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar,  
Sanna Berg & Sofia Mårshagen  
Sofia: 
070-7335188 
marshagensofia@gmail.com  
Sanna:  
076-2234361  
Berg.sanna94@gmail.com   
 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Teman - Förutsättningar, Processer, Prestationer, Effekter  
 
Förutsättningar  
 

• Hur länge har du arbetat inom socialt arbete i fall som involverar HRV? 
• Fick du någon typ av utbildning innan du började arbeta med HRV? 
• Bedömer du att du fått tillräckligt med utbildning? Önskar du mer utbildning? 
• Hur ofta möter du denna typ av problematik? 
• Är socialstyrelsens riktlinjer integrerade i ert arbete med HRV? 
• Anser du att socialstyrelsens riktlinjer hjälper dig i ditt arbete?  
• Om inte, varför? Om ja, varför? 

 
Processer  
 

• Mottagning  
• När blir ett HRV ärende aktuellt hos er?  
• Vad fungerar bra respektive mindre bra?  
• Något som kan förbättras? 

 
• Riskbedömning 
• Hur ser en riskbedömning ut i fall med hedersrelaterat våld och förtryck?  
• Skiljer sig riskbedömningen åt i fall med HRV eller i fall med övrigt våld?  
• Vad fungerar bra respektive mindre bra i arbetet med riskbedömning?  
• Får ni handledning och vägledning vid riskbedömning?  
• Om inte, önskar du mer handledning och/eller vägledning?  

 
• Insatser 
• Vilka insatser finns att tillgå på socialtjänsten när det gäller fall med HRV?  
• Anser du att insatsen når det resultat som är uppsatt. 
• Finns samverkan mellan olika aktörer när det gäller att välja insats?   
• Om ja, hur tycker du att samverkan fungerar? 
• Om nej, önskar du mer samverkan?  
• Finns samverkan mellan olika aktörer under en pågående insats?  
• Vad kan förbättras när det gäller praktiska insatser? 

 

Prestationer  
 

• Upplever du att tanken med insatsen överensstämmer med de resultat som 
eftersträvas?  

• Upplever du att insatserna fungerar bra eller dåligt? Utifrån verksamhetens målbild?  
• Om dåligt, varför? Om bra, varför? 



 

 

• Upplever du att det finns behov av andra insatser än de som finns?  
• Upplever du att du får tillräckligt med stöd eller önskar du mer hjälp? (I så fall när 

under processen?) 
 
Effekter  
 

• Vilka möjligheter upplever du att det finns i arbetet med HRV? 
• Vad tycker du fungerar bra i arbetet med HRV? 
• Hur skulle arbetet se ut om du fick önska fritt?  
• Vad skulle du önska mer av i ditt arbete med HRV, t.ex. stöd/utbildning/samverkan?  
• Vad skulle du önska mindre av i arbetet med HRV?  
• Vad tror du det finns för förbättringsmöjligheter?  
• Vad är det viktigaste du har lärt dig i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck?  
• Vad skulle du vilja lära dig mer?  
• Vem/vad har varit till störst hjälp i arbetet med denna problematik? 
• Hur upplever du ditt handlingsutrymme när du jobbar med fall som dessa?  
• Önskat mindre respektive större handlingsutrymme, bra eller dåligt? 

 
 
 
 

 


