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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor som 

har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Datainsamlingen har skett med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Fyra socialarbetare som arbetar på skyddade boenden för personer 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har fått beskriva sitt arbete med klienterna och hur 

detta arbete påverkar dem själva. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisk analys. 

Socialarbetarna beskriver ett komplext arbete med traumatiserade klienter, ett arbete som kräver att 

de arbetar med ett speciellt förhållningssätt. Det komplexa arbetet med klienterna innebär att 

härbärgera svåra berättelser dagligen vilket i sin tur påverkar socialarbetarna i viss mån negativt. 

Socialarbetarna beskriver också att arbetet är utmanande och intressant där de får hjälpa andra 

människor genom att stödja klienterna under en tid i deras liv, på vägen mot ett självständigt liv utan 

våld. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
År 1996 hedersmördades Sara, 1999 hedersmördades Pela och Fadime mötte samma öde år 

2002. Det är tre av de kvinnor som blev mördade i hederns namn och vars mord alla blev 

uppmärksammade i media (NCK 2010:1). Riksorganisationen mot hedersvåld, GAPF som är 

en förkortning för ”glöm aldrig Pela och Fadime”, skriver att Fadime blev en frontfigur mot 

hedersförtrycket, hon gick ut i media och berättade att många myndigheter inte tog hennes 

rädsla på allvar (http://gapf.se/). Några månader innan Fadime blev mördad av sin pappa så 

höll hon ett tal i riksdagen, hon avslutade talet såhär:  

Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje 

ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det 

ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, 

att ni inte blundar för dem. 

Fadimes pappa uppgav att skälet till att han mördade sin dotter var att hon hade vanhedrat 

familjen, hon vägrade att gifta sig med en kusin och ville själv välja vem hon skulle dela sitt 

liv tillsammans med. Socialstyrelsen menar att det finns vissa delar i det hedersrelaterade 

våldet som skiljer det från annat våld från närstående, en central del är att det inte är individen 

som väljer sin partner, utan det är familjen eller släkten som gör detta val (Socialstyrelsen, 

2013b).  

Riksorganisationen mot hedersvåld, GAPF menar att ”hederskultur är ett begrepp för 

kulturella mönster som begränsar personers rättigheter, och frihet, med hänvisning till 

familjens heder” (http://gapf.se/). I regeringens skrivelse Handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer 

har regeringen beskrivit och definierat hedersrelaterat våld och förtryck som följer: 

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

kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står 

föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses 

som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta 

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

vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör 

exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, 

jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar 

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

hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare 

av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och 

pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den 

närmaste omgivningen, även av andra kvinnor (2007/08:39 s.12). 

Nationellt centrum för kvinnofrid skriver att den offentliga debatten om heder och mord som 

följde efter mordet på bland annat Fadime, ledde till att den svenska regeringen mellan åren 

2003 och 2007 satsade ungefär 180 miljoner kronor för att kartlägga förekomsten av och 

förebygga hedersrelaterat våld (NCK 2010:1). I en nationell rapport om skyddat boende med 

mera framkommer att man år 2002 gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna i Skåne, 

Stockholm och Västra Götaland att kartlägga behovet av skyddat boende för flickor och 
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kvinnor i patriarkala familjer, resultatet av kartläggningen visade att det fanns ett behov av 

sådant skyddat boende i storstadsregionerna. Kartläggningen visade att det bör finnas olika 

former av skyddade boenden, exempelvis boende i familjehem, jourhem, enskilt och 

kollektivt boende. I samtliga boenden ska det finnas professionellt stöd, många av de som har 

utsatts är också i behov av vård (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004). 

 

Socialstyrelsen skriver i Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld 

och förtryck att det innebär ett stort lidande att vara utsatt för hedersrelaterat våld och 

förtryck, den mentala hälsan påverkas och ger symtom som sömnsvårigheter, depression, 

självmordstankar, ångest, skuld och skamkänslor. En stor andel av de utsatta drabbas av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta ställer krav på att personalen som kommer i 

kontakt med våldsutsatta har tillräcklig kunskap inom området och att skyddade boenden 

bemannas av kvalificerad personal (Socialstyrelsen, 2013b). Nationellt centrum för kvinnofrid 

menar att kunskap om våldet, våldets konsekvenser och vetskap om attityder och värderingar 

kring våld är alla viktiga komponenter för att kunna ge våldsutsatta ett bra och professionellt 

bemötande (NCK 2012:1). När jag började läsa in mig i ämnet så upptäckte jag att det finns 

en hel del rapporter och studier som belyser de som är utsatta av hedersrelaterat våld och 

förtryck, och också rapporter som belyser olika verksamheters arbete med målgruppen. Men 

ingen studie som särskilt beskrev personalens upplevelse av att arbeta med målgruppen. Jag 

har själv arbetat på ett skyddat boende och vet av egen erfarenhet att det många gånger är ett 

tungt och psykiskt påfrestande arbete, men också ett arbete som engagerar. Jag tycker därför 

att det är av betydelse att undersöka och försöka att beskriva personalens upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med en sådan utsatt målgrupp. Resultatet hoppas jag ska leda till en 

ökad förståelse för det viktiga arbete som personalen vid de skyddade boenden gör. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer belysa socialarbetares upplevelser 

av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet 

är brutet ned till följande frågeställningar: 

Hur beskriver och förklarar intervjupersonerna hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hur beskriver intervjupersonerna sitt arbete med människor som har varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hur upplever intervjupersonerna att arbetet med människor som varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck påverkar dem? 

Vad beskriver intervjupersonerna att de upplever som givande med sitt arbete? 
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT 
Den sammanställda kunskapsöversikten speglar det aktuella kunskapsläget inom området. 

2.1 Hederskultur 
Yourstone, Axelsson, Hildeby, Kellgren, Söderberg och Eriksson menar att hederskultur 

förekommer över hela världen och tillhör inte någon specifik kultur eller religion. Man kan se 

att det förekommer mer bland människor som har sitt ursprung från regioner i Nordafrika, 

Centralasien, indiska subkontinenten och Mellanöstern. De människor som idag lever i 

Sverige med ett hederstänkande är människor med helt skilda bakgrunder och ursprung men 

som av olika anledningar varit tvungna att lämna sitt hemland och flytta till Sverige 

(Yourstone m.fl. 2018). I regeringens skrivelse 2007/08:39 står att läsa att hederskulturen 

däremot kan ta sig olika uttryck beroende på religion och kulturella föreställningar, och den 

kan även förekomma i icke-religiösa sammanhang (Skr. 2007/08:39). Unni Wikan, professor i 

socialantropologi vid Oslo universitet menar att i en hederskultur har begreppet heder en stor 

betydelse, heder är något som man har och som betyder respekt, ära, aktning. Istället för heder 

använder man ofta begreppet ”ansiktet utåt” på arabiska och kurdiska. Heder är också något 

som man kan förlora eller som kan skadas, den kan då återvinnas eller repareras (Wikan, 

2010). 

 

Yourstone med kollegor menar att i de länder där hederskulturen är mer vanligt 

förekommande är familjen viktig, familjen är den grund som samhället vilar på. Familjen är 

ofta konstruerad hierarkiskt-patriarkalt utifrån om personen är kvinna/man och ung/äldre, män 

är överordnade kvinnor och de äldre är överordnade de som är yngre (Yourstone m.fl. 2018). 

Schlytter och Linell (2008) skriver i en studie av omhändertagna flickor att förutom att män är 

överordnade kvinnor bestämmer äldre män över de yngre männen, och de äldre kvinnorna 

bestämmer över de yngre kvinnorna (se också FOU, 2008). I en hederskultur finns det krav på 

de som är underordnade att visa respekt och att upprätthålla hedern är samma som att visa 

respekt (Wikan, 2010). Vilken status ens familj har i samhället hör ihop med vilken heder 

man har (Yourstone m.fl. 2018). Wikan (2010) menar att utan heder kan familjen förlora sin 

status, att förlora sin heder handlar om hur alla andra runtomkring värderar och uppfattar 

familjen (Wikan, 2010). En familj utan heder eller skadad heder kan drabbas så att de inte 

längre får ha kontakt med övrig släkt, de får inte komma att hälsa på och får inga besök, de 

blir uteslutna från släktens alla sammankomster såsom bröllop och födelsedagar. Familjen blir 

utfrysta, vänner och grannar slutar att hälsa på familjen och ger dem nedsättande 

kommentarer. Alla familjemedlemmar påverkas om en individs beteende inte är hedervärt, 

ingen vill gifta sig med döttrarna i familjen, sönernas möjligheter till giftermål minskar, 

omgivningen känner inte aktning för familjen utan tar sig rätten att håna och förolämpa 

familjen (Yourstone m.fl. 2018). Familjens heder är beroende av familjemedlemmarnas 

beteende och därför ska enskilda individer inte försätta sig i situationer där ens heder kan 

komma att ifrågasättas (Kriminalvården 2013:268). Om hedern ifrågasätts, förloras eller 

skadas kan den repareras genom kontroll och bestraffning av den individ som försatt sig i en 

sådan situation att hedern skadats (Wikan, 2010). 

 



 7 

2.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 
I regeringens skrivelse 2007/08:39, menar man att flickor och kvinnors sexualitet kontrolleras 

hårt i en hederskultur. I fokus är oskuld och kyskhet och familjens heder hänger på flickors 

och kvinnors faktiska eller påstådda beteende (Skr. 2007/08:39). Schlytter och Linell (2008) 

menar att den starka kopplingen mellan flickor och kvinnors sexualitet och familjens heder 

motiverar att deras handlingsutrymme begränsas (se också FOU, 2008). Det som kontrolleras 

är val av kläder, rörelsefrihet, socialt umgänge, val av utbildning och arbete (Skr. 

2007/08:39). Schlytter och Linell (2008) beskriver att flickor begränsas genom att de inte får 

delta i viss undervisning och aktiviteter under skoltid, exempelvis gymnastik, simträning och 

skoldisco. De tillåts inte ha någon fritidssysselsättning eller hobby utan de måste komma hem 

direkt efter skolan. Ingen möjlighet till att umgås med vänner finns eller så får de inte umgås 

med vilka som de vill. De begränsas också i hemmet genom att de förväntas ta ett ansvar för 

hemmet och familjen, sysslor i hemmet ska prioriteras, ofta på bekostnad av fritid och 

skolgång. Flickorna kontrolleras genom att de inte får ta hem kompisar, inte får använda 

dator, inte får göra sig attraktiv med smycken och smink. Föräldrarna tittar igenom deras 

kläder, lådor och mobiltelefoner (se också FOU, 2008).  

 

Kakabaweh, Tarhan Selvi och Lundgren har i en studie av diskriminering och förtryck i 

hederns namn intervjuat ungdomar i åldrarna 12 till 18 år. Ungdomarna har svarat på frågor 

om sin upplevelse av frihet och ofrihet, kontroll hemifrån och vilken frihet de har att 

exempelvis välja sin livspartner, välja sina vänner och liknande. I studien framkom att 

pojkarna kontrollerade sina systrar: 

Jag skulle döda min syster om hon gjorde dumma saker bakom min rygg.. typ 

träffade killar eller så. Jag rotar i hennes mobil och kollar allt hon gör (Kakabaweh 

m.fl. 2016). 

Socialstyrelsen (2013b) skriver att det är viktigt att lyfta fram att det inte bara är flickor och 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utan pojkar och män utsätts också. 

Män kan också tvingas att gifta sig mot sin vilja och utsättas för våld om de har en relation 

med någon som de valt själv och som familjen/släkten inte accepterar. De kan också tvingas 

på rollen att bevaka och kontrollera vad deras mamma eller syster gör, eller utsättas för våld 

om de stöttar eller beskyddar de flickor och kvinnor som inte beter sig som förväntat. 

 

Kakabaweh med kollegor (2016) skriver i sin studie att majoriteten av informanterna inte fick 

ha ett förhållande med någon som har en annan etnicitet än de själva har och att detta var lika 

vanligt bland killarna som bland tjejerna. I regeringens skrivelse 2007/08:39 kan man läsa att 

val av partner kontrolleras, och att arrangerade äktenskap ofta har inslag av påtryckningar 

varför det kan vara svårt att avgöra om det rör sig om tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap kan 

föra med sig påtvingat sex, alltså våldtäkt (Socialstyrelsen, 2013b). Schlytter och Linell 

(2008) menar att det är inte helt ovanligt att flickor blir bortgifta i ung ålder då den ogifta 

flickans viktigaste ägodel är hennes oskuld (se också FOU, 2008). Ett specifikt slags förtryck 

som har sin grund i föreställningen om att familjens heder hör ihop med flickor och kvinnors 

sexuella beteende är könsstympning (Skr. 2007/08:39). Könsstympning innebär att delar av de 

yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas, utan att det finns någon medicinsk grund för 
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ingreppet, en förklaring av denna företeelse är att det handlar om kontroll av kvinnans kropp 

och sexualitet. Socialstyrelsen rapporterar att hedersrelaterat våld och förtryck också drabbar 

homo- och bisexuella personer av båda könen samt transpersoner. Hbtq-personer utsätts för så 

kallade omvändelseförsök, vilket innebär att familjen/släkten försöker få dem att bli 

heterosexuella. Omvändelseförsöken kan handla om att man med tvång blir förd till 

hemlandet för att träffa en viss religiös ledare eller för att tvingas att gifta sig med någon av 

motsatt kön (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av 

unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot 

sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja. Vägledningen har fått namnet Våga göra 

skillnad, i denna skriver man att det finns krav och förväntningar på den unge att sätta 

familjens eller släktens intressen framför sina egna, vilket leder till att individerna tvingas att 

avstå från sina grundläggande mänskliga rättigheter, att växa upp i en sådan kontext kan 

innebära svårigheter att utveckla ett tydligt eller ett helt ”jag”. Man får heller inte 

förutsättningar att utveckla sin självständighet. Man styrs av viljan att vara någon annan till 

lags, och för att man är rädd för de bestraffningar man kan komma att utsättas för om man 

bryter mot familjens/släktens normer och värderingar (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Om 

man anses brutit mot familjens/släktens normer så riskerar man att straffas fysiskt för att 

familjen/släkten ska återfå sin förlorade heder (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

Bestraffningarna kan bestå av hot om våld och våld, inklusive dödligt våld (Skr. 2007/08:39). 

Yourstone med kollegor (2018) menar att kontrollen och bestraffningarna ofta är planerade 

och genomförda av flera familje- och släktmedlemmar. Ofta planeras och genomförs våldet 

och morden med hjälp och stöd av kvinnliga familjemedlemmar. Bestraffningarna kan handla 

om kränkningar, nedvärdering, förödmjukelser, undandragen kärlek och omsorg, hot och 

förföljelse. Våldet består av allt från att ge en örfil till mord, samt även påtvingat självmord 

(Yourstone m.fl. 2018). 

 

2.3 De utsatta 
Ungdomsstyrelsen gjorde 2009 en undersökning där 5 procent av de tillfrågade i åldern 16-25 

uppgav att de upplevde sig begränsade när det gällde att få välja vem man vill gifta sig med. 

De var begränsade av sina föräldrar, sin religion eller sin kultur. Dessa 5 procent motsvarar ca 

70 000 personer i befolkningen (Socialstyrelsen, 2013b). 

 

Socialstyrelsen skriver att det inte är helt ovanligt att personer utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck söker hjälp för stressrelaterade symtom som huvudvärk och magont, eller 

uppvisar symtom på depression eller självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2013b). I Våga 

göra skillnad förklarar man att det är först när kontrollen och våldet upphör som den utsatte 

kan känna efter hur den mår. Uppbrottet från kontrollen och våldet kan på så vis ge starka 

reaktioner som den utsatte inte var beredd på, en slags kollaps (Länsstyrelsen Östergötland, 

2011). Det är heller inte ovanligt att den utsatte känner en stark ambivalens mellan att vilja 

lämna familjen som utsätter och att vilja stanna kvar. En stor majoritet av dem som har varit 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och som har placerats i skyddade boenden visade 
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på psykosomatiska och psykiska problem av olika slag. Problem som huvudvärk, 

sömnsvårigheter, ångest, depression och självmordstankar. En övervägande del av de utsatta 

som placerats på skyddade boenden på grund av hedersrelaterat våld och förtryck hade varit 

utsatta för så traumatiska upplevelser att de drabbades av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom 

(Socialstyrelsen, 2013b). Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en studie som undersöker 

förekomsten av PTSD hos personer utsatta för hedersrelaterat våld. I studien kan man läsa att 

PTSD är allvarligt och påverkar de drabbade mycket negativt, det försämrar den drabbades 

kognitiva förmågor som koncentration och minne, det påverkar även den drabbades sociala 

förmågor genom exempelvis svårigheter att lita på andra människor och misstänksamhet. Den 

drabbade har en konstant förhöjd spänning i kroppen som ger värk och i och med det en risk 

för depression och självmord. Den drabbade har en ökad misstänksamhet och försöker 

undvika situationer som påminner om traumat. Ett annat allvarligt symtom vid PTSD är 

dissociation, som innebär att de traumatiska minnen som individen har är så smärtsamma att 

man försvarar sig mot dessa genom att psykologiskt avskilja dessa från sitt medvetande, vilket 

leder till att individen inte kan koppla sina symtom eller känslor till specifika händelser och 

därmed har en förlust av begripligheten. Utsatta som lider av PTSD behöver professionell 

behandling men också ett anpassat omhändertagande och bemötande ifrån omgivningen 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2009). I en utvärdering som Socialstyrelsen gjorde 

framkom att 26 procent av dem som var placerade i skyddat boende aldrig hade fått stänga 

dörren om sig i hemmet, detta var någon som de längtade efter, att ha sin egen privata sfär och 

kunna stänga om sig. Men ensamheten som uppbrotten ifrån familjen innebär kan upplevas 

ohanterbar, och göra att den utsatte tappar ork, lust och vilja att göra någonting 

överhuvudtaget (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Några av de teman som återkommer i 

samtal med utsatta i skyddsboenden är ambivalens, man längtar efter sin familj samtidigt som 

man känner ilska och rädsla inför den, man känner oro inför en oviss framtid, man vet inte om 

eller när man får träffa sin familj igen och många gånger har man ett akut hot mot sitt liv och 

man är rädd för att bli upptäckt (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009). 

 

2.4 Skyddat boende 
Yourstone med kollegor (2018) skriver att svenska regeringen har satsat omfattande resurser 

på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I regeringens skrivelse 2007/08:39 står att 

läsa att år 2004 beräknade länsstyrelserna att mellan 1500-2000 flickor och unga kvinnor var 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och att 10-15 procent av dem var i behov av 

skyddat boende. Socialstyrelsen fick år 2011 i uppdrag av regeringen att definiera vad skyddat 

boende är. Definitionen lyder som följer: ”boendeinrättning som tillhandahåller platser för 

heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld 

eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser”. Socialstyrelsen skriver att 

boendet ska skydda mot hot och våld, men att det vanligtvis också ingår stödjande och/eller 

behandlande insatser. Skyddat boende är ofta en insats som ges av socialtjänsten och det är 

socialnämndens ansvar att tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta. Det är det skyddade 

boendet som ansvarar för att erbjuda ett skyddat boende av god kvalitet och att utföra insatsen 

enligt det uppdrag som socialtjänsten gett dem. Syftet med insatsen är att stödja och skydda 

enskilda från våldsutsatta situationer, att öka tryggheten och säkerheten för de som har utsatts 

och att förebygga fortsatt våldsutsatthet. Det skyddade boendet ska också stötta den utsatte i 
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processen mot ett självständigt liv. Personalen behöver därför ha lämplig utbildning och 

kompetens utifrån målgruppen, erfarenhet av att hantera krisreaktioner och kunskap om 

uppbrottsprocessen (Socialstyrelsen, 2013a). 

 

2.5 Att arbeta med utsatta 
Hanna Olsson, leg. psykoterapeut, handledare och författare, har skrivit en text som heter Det 

farliga men viktiga lyssnandet som handlar om förhållningssätt hos professionella som möter 

våldsutsatta kvinnor. Olsson (2011) menar att det ställer stora krav på den professionelle att 

kunna härbärgera i mötet med våldsutsatta. Att gränsen är tunn mellan att leva sig in i den 

våldsutsattas situation utan att den andres känslor ta över (Olsson, 2011). Bremer, Brendler-

Lindqvist och Wrangsjö skriver i sin bok Ungdomar och hedersrelaterat våld: om 

transkulturellt behandlingsarbete att arbeta med människor som varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck kan vara känslomässigt påfrestande, det är ett arbete 

förknippat med utsatthet, sårbarhet, hjälplöshet, förtryck och våld av olika slag. Det kan vara 

svårt att stå ut med att höra de utsattas berättelser och hantera de känslor som det ofta väcker, 

känslor av maktlöshet, ilska och hjälplöshet (Bremer, Brendler-Lindqvist & Wrangsjö, 2006). 

Olsson (2011) menar att känslor av ångest och psykisk oro kan ”smitta”. Att kunna stå ut och 

vara närvarande i mötet med våldsutsatta kan vara mycket tungt. De som arbetar med 

våldsutsatta kan utveckla en stor förståelse och värdefull kunskap, samtidigt som alla de svåra 

berättelserna man möter i arbetet kan väcka starka känslor av sorg och vrede. Ju längre tid 

man arbetar med våldsutsatta desto större kunskap får man om de negativa effekter som det 

har på människors psykiska och fysiska hälsa att utsättas för våld. Detta kan leda till 

frågeställningar om gott och ont, hur kan man göra andra människor så illa? De professionella 

blir bärare av mångas berättelser och delar deras svåra erfarenheter. Bremer med kollegor 

(2006) skriver att när man arbetar med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck så möter man människor som mår väldigt dåligt och som bär på hemska 

livsberättelser, och det finns en risk att man bär med sig jobbet hem, att tankarna gång på 

gång återvänder till arbetet och de utsatta. Den professionella kan försöka att distansera sig 

genom att tänka på något annat men tankarna på arbetet och de utsatta kan återkomma och 

påverka ens eget mående genom inverkan på sömnen eller relationer till sin egen familj.  

 

Psykoterapeuten och författaren Per Isdal föreläser om sina egna erfarenheter av att lyssna på 

hemska berättelser. Han berättar att han fick flashbacks, mardrömmar och 

koncentrationssvårigheter. Samtalen med klienterna trängde sig på i vardagen, vilket irriterade 

honom. Han blev en annan människa privat, han förändrades från att ha varit en öppen och 

social person till någon som drog sig undan och ville vara ifred. Han hade svårt med det 

lättsamma pratet i sociala sammanhang, hur kunde det som de pratade om spela någon roll då 

man arbetar med svåra våldsbeskrivningar? Han nämner vidare begreppet sekundär 

traumatisering som innebär att den professionelle får liknande psykologiska symtom som den 

som utsatts för trauma (Svensk familjeterapi, 2014). Handledning för de professionella är 

viktigt och ofta är behovet stort. Handledningens syfte är att ge den professionella stöd i att 

kunna utföra sitt arbete och hantera de känslomässiga påfrestningar som arbetet innebär 

(Bremer m. fl. 2006).  
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3. METOD 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I Samhällsvetenskapernas förutsättningar skriver Gilje och Grimen (2004) att hermeneutiken 

är en ofta använd metod inom samhällsvetenskapen. Hermeneutik är ett sätt att förhålla sig 

inför vetenskap och ett sätt att få en förståelse för ett fenomen. Fenomen i vår omgivning 

uttrycker oftast en mening eller en betydelse. Typiskt för meningsfulla fenomen är att de 

måste tolkas för att förstås och det är något som vi hela tiden gör som sociala individer för att 

kunna samspela med andra sociala individer i vårt samhälle. En av hermeneutikens 

grundtankar är att vi alltid förstår vår omvärld mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter. 

Detta kallas vår förförståelse (Gilje & Grimen, 2004). Min förförståelse inför denna studie 

grundar sig i att jag själv har arbetat på ett skyddat boende och har reflekterat en hel del kring 

hur arbetet med våldsutsatta påverkade mig, både positivt som negativt.  

Förförståelsen är ett nödvändigt verktyg för att hermeneutisk förståelse ska vara möjlig 

eftersom vi när vi börjar en tolkning av ett fenomen måste börja med vissa förslag om vad vi 

ska se efter (Gilje & Grimen, 2004). Jag valde därför att börja mitt uppsatsskrivande med att 

genomföra en litteratur- och kunskapsöversikt för att skapa en förståelse och fördjupa mig i 

det problemområde som uppsatsen handlar om. Meningsfulla fenomen är bara förståeliga i det 

sammanhang som de förekommer i och tagna ur sitt sammanhang går de inte att förstå. 

Förförståelsen är därför nödvändig för att förståelse ska kunna vara möjlig (Gilje & Grimen, 

2004). Min egen förförståelse tror jag bara berikar denna studie. Precis som Patel och 

Davidsson (2003) menar gällande om den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk 

inriktning, där förmågan till medkänsla spelar en stor roll och den som intervjuar kan i 

samtalet ge egna exempel från sina erfarenheter. Här menar man att förförståelsen är till hjälp 

och att intervjun på detta sätt berikas. 

3.2 Litteratursökning 
Jag började med att använda mig av söktjänsten Google, och genom den hittade jag sidan 

www.hedersförtryck.se som är en webbsida som drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är 

en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av 

regeringen. Genom Google kom jag också i kontakt med webbsidan 

www.institutetmothedersförtryck.se, som drivs av ett partipolitiskt och religiöst helt obundet 

institut som vilar på de principer som finns i FN: s olika dokument om mänskliga rättigheter, i 

Barnkonventionen och i Kvinnokonventionen. Deras mål är att bidra till en kvalitativ höjning 

av kunskap och kompetens om alla aspekter av hedersproblematiken och därmed förstärka 

arbetet mot detta. Dessa båda webbsidor har listat en mängd rapporter, utredningar och 

forskning gällande området som uppsatsen handlar om och jag har genom dessa fått en bra 

översikt över material att läsa. För att få ytterligare översikt över tidigare forskning så har jag 

även använt mig av databasen Libris, jag har också sökt information genom Socialstyrelsen, 

Regeringskansliet, Länsstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid. De sökord som jag 

har använt mig av är: heder, hedersrelaterat våld och förtryck, skyddade boenden, skyddat 

boende, utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, personal skyddat boende, arbete med 

våldsutsatta, påverkas av att arbeta med våldsutsatta. 
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3.3 Val av metod 
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer 

med professionella som arbetar med personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för att få en djupare uppfattning om 

personalens upplevelser av att arbeta med personer utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med en kvalitativ undersökning är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den 

intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen. Avsikten är att genom intervjun 

komma in på djupet och få fram de mentala bilder, attityder och föreställningar som finns hos 

intervjupersonen. Backman (1998) menar att den kvalitativa studien inriktar sig på individen, 

hur individen tolkar, upplever och formar sin verklighet. Valet av kvalitativa intervjuer 

grundar sig i att för att besvara frågeställningarna måste jag få möjlighet att gå på djupet och 

troligtvis är det inte mängden intervjupersoner som kommer att ge avgörande kunskaper om 

det område jag undersöker. Det rör sig här om frågor som kan upplevas som känsliga för 

intervjupersonen varför det kan vara bra att träffas ansikte mot ansikte. Fokus ligger på 

personers upplevelse av sitt arbete och sin yrkesidentitet och det kan innebära att vi kommer 

in på erfarenheter och känslor som är komplicerade och inte kan besvaras med ett 

frågeformulär. Det var därför ett självklart val för mig att ha ett kvalitativt förhållningssätt och 

att göra enskilda intervjuer, eftersom det är intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

som senare ska besvara uppsatsens syfte. 

3.4 Urval 
Backman (1998) menar att urvalet styrs av det valda problemet. Personer att intervjua som jag 

ansåg var lämpliga till denna studie var personer som arbetar klientnära, alltså möter och 

samtalar med klienterna kontinuerligt. Därför valde jag bort att intervjua socialsekreterare då 

de ofta har ett utredande och beslutande ansvar men inte det behandlande och klientnära 

arbetet. Jag har därför valt att söka mina intervjupersoner via skyddade boenden, och då 

skyddade boenden vars målgrupp är personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Jag använde mig av www.hvbguiden.se som är Sveriges största söktjänst inom 

HVB-hem (Hem för Vård eller Boende). Via den kunde jag få fram förslag på de specifika 

skyddade boenden som jag sökte efter. Jag valde att begränsa mig till västra Sverige för att 

göra det möjligt för mig att genomföra intervjuerna då jag bor i denna del av Sverige, 

samtidigt som detta är ett relativt stort område med en mängd stora och mindre städer vilket 

kunde tänka sig att öka chansen att få tag i personer att intervjua. Jag mailade 

verksamhetscheferna vid tre skyddade boenden och fick på det sättet tag i fyra 

intervjupersoner som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, alla fyra intervjupersoner 

arbetar på skyddade boenden för personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel om den som ska genomföra en 

kvalitativ intervju är förberedd och har förkunskaper inom det område som man har valt att 

studera, detta kan man skaffa sig genom att studera tidigare forskning (Patel & Davidsson 

2003). Innan intervjuerna genomfördes mailade jag intervjupersonerna ett informationsbrev 
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(se bilaga 1) där de fick kännedom om syftet med studien, tidsåtgång gällande själva 

intervjun, upplägget för intervjun och rättigheten att när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien. Bryman (2011) förklarar att intervjuer som är semistrukturerade innebär att forskaren 

har en lista över specifika teman som ska beröras under intervjun och att intervjupersonen har 

stor frihet att utforma sina svar, därför fick intervjupersonerna till sig en intervjuguide, (se 

bilaga 2) med övergripande teman som jag använde som grund under intervjun, för att i 

förväg få kännedom om vilka teman som skulle komma att avhandlas under själva intervjun. 

Detta för att intervjupersonernas tankeprocesser skulle komma igång och med förhoppningen 

om att detta skulle ge ett bra empiriskt material. Samtliga intervjuer genomfördes individuellt. 

Jag har valt att genomföra intervjuerna när det var passande för de personer jag skulle 

intervjua. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna skulle ta plats, tre av 

intervjuerna har skett på deras arbetsplats och en har skett hemma hos mig. Då det är personal 

vid skyddade boenden som jag valt att intervjua ville den intervjupersonen utifrån 

skyddsaspekten inte skylta med var boendet låg, därav intervjun hemma hos mig. Inför 

intervjun hade jag ordnat så att varje tema fanns med på var sitt A4 ark, under intervjun 

placerades ett papper åt gången ut så att vi på detta sätt avhandlade ett tema i taget, detta för 

att göra det tydligt för intervjupersonerna vad det var jag ville att de skulle berätta om men 

också för min egen skull, så att jag inte missade att beröra något område. Intervjupersonerna 

har fått berätta fritt utifrån varje valt tema och relevanta följdfrågor har ställts då detta har 

varit nödvändigt. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av mikrofon och dator. Alla 

intervjuerna har transkriberats ordagrant men läten som ”hm”, ”eh”, ”öh” och så vidare har 

inte tagits med, dels för att underlätta i genomläsningen av det empiriska materialet men 

också för att spara tid. Pauser under intervjun har skrivits ned om jag ansåg att de var 

relevanta för intervjuns innehåll. Alla intervjupersonerna fick erbjudande om att ta del av sin 

sammanställda intervju och ändra om det var något som jag hade missuppfattat. Två av 

intervjupersonerna gjorde detta utan ändringar. 

 

3.6 Analys  
För att analysera de transkriberade intervjuerna använde jag mig av tematisk analys. Bryman 

(2011) beskriver tematisk analys som en metod där man delar upp det insamlade materialet i 

olika teman för att sedan kunna jämföra och analysera. Då intervjuerna från början var 

semistrukturerade, intervjupersonerna berättade fritt kring olika områden så började jag med 

att dela upp det transkriberade materialet i olika teman utifrån dessa områden. För att åtskilja 

intervjupersonerna färgkodades materialet. Jag gjorde så som Bryman (2011) beskriver, 

teman finner man genom att läsa det transkriberade materialet noggrant flera gånger. Utifrån 

detta första steg kunde jag gå vidare med analysen och urskilja andra teman, så kallade 

subteman som jag ansåg var viktiga för analysen. Bryman (2011) menar att det man ska vara 

uppmärksam på vid analysen är upprepningar, metaforer, likheter och skillnader. När 

materialet analyserades tog jag hjälp av kunskapsöversikten, där jag jämförde den tidigare 

forskningen med det transkriberade materialet. När analysen var färdigställd kunde jag 

urskilja att intervjupersonerna berättelser var samstämmiga med få olikheter.  
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3.7 Etiska reflektioner 
Enligt Kvale (1997) är etiska avgöranden aktuella under hela forskningsprocessen och etiska 

frågor ska finnas med från undersökningens början till slut. Vetenskapsrådet (2002) har satt 

upp fyra huvudkrav inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, detta 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är uppfyllt via informationen som intervjupersonerna fick gällande studien 

både i informationsbrevet inför intervjun men också vid själva intervjun. Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonerna samtycker till att delta i studien och att de när som helst under 

studiens gång kan dra tillbaka sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002), detta framgick också av 

informationsbrevet som intervjupersonerna fick till sig innan intervjun. Intervjupersonerna 

fick också möjlighet att läsa igenom den transkriberade intervjun för att ge sitt godkännande, 

och få möjlighet att ändra/ta bort något som de ansåg vara felaktigt, eller inte ville skulle vara 

med. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att alla uppgifter om 

intervjupersonerna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna som de 

har lämnat hanteras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002), utifrån detta krav har 

intervjuerna avidentifierats så att varken intervjupersonerna eller de skyddade boendens 

identitet ska kunna röjas. Det är endast jag som har haft tillgång till de inspelade och 

transkriberade intervjuerna och ingen obehörig har kunnat ta del av dem. Jag har också utifrån 

detta valt att inte särskilja citaten i resultatdelen. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

intervjupersonerna har lämnat endast kommer att användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 

2002), det insamlade empiriska materialet kommer att förstöras då studien är genomförd och 

godkänd.  

 

Jag är medveten om att denna studie kan komma att läsas av någon som känner igen sig i 

innehållet, både professionell eller någon som varit utsatt, och innehållet skulle kunna 

innebära att någon känner obehag av det som framkommer i uppsatsen. Det kan också vara så 

att någon individ som läser min studie och själv har befunnit sig i en sådan situation som jag 

berör i studien och på så vis får sina känslor bekräftade. Jag tror att min studie kan bidra med 

ny kunskap, särskilt hos människor som arbetar med socialt arbete, och utsatta människor, 

därför tycker jag att min studie inte bara är försvarbar utan också önskvärd. 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Patel och Davidsson (2003) menar att god validitet handlar om att man undersöker det man 

avser att undersöka, och att man gör det på ett tillförlitligt sätt, alltså att man har god reliabilitet. 

I denna studie har jag intervjuat personer som arbetar med människor som varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck, de arbetar i olika verksamheter men besitter alla stor kunskap 

gällande målgruppen, utifrån detta tycker jag att min studies validitet är stark. Jag utformade en 

intervjuguide efter studiens syfte och frågeställningar, samma intervjuguide användes till alla 

intervjuerna vilket jag anser ökar validiteten. Relevanta följdfrågor har ställts vid intervjuerna 

som jag anser har gett mig en bredare empiri, men följdfrågorna har varierat från intervju till 

intervju, men då följdfrågorna har ställts med syfte att förstå huvudfrågans svar anser jag inte 

att detta har påverkat studiens reliabilitet. Backman (1998) förklarar generaliserbarhet med att 
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om det man finner i en studie kan sägas gälla exempelvis en hel grupp. Då jag endast intervjuat 

fyra personer i min studie kan jag inte säga att min studie ger en generell bild av socialarbetares 

upplevelser av att arbeta med människor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck, vilket heller inte varit syftet med studien utan snarare att ge en inblick och öka 

förståelsen. För att öka validiteten har varje intervju spelats in och transkriberats ordagrant, 

vilket innebär att jag har haft möjlighet att lyssna på intervjuerna om och om igen för att försäkra 

mig om att jag har uppfattat det som sas korrekt, intervjupersonerna har också fått möjlighet att 

godkänna den transkriberade intervjun.  
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4. TEORIER 

4.1 Motöverföringar 
Lennéer-Axelson och Thylefors (1984) beskriver i boken Psykosocialt behandlingsarbete det 

teoretiska begreppet motöverföringar. Vidare beskriver de att Freud myntade begreppet 

motöverföring och med detta menade han de känslor som en klient omedvetet väcker hos 

behandlaren. I en behandlingskontakt försöker behandlaren förstå klienten, behandlaren ska 

psykologiskt in i en annan människa, samtidigt som man ska stå utanför och detta är en 

komplicerad psykologisk process som pågår i mötet med klienten. Det finns både positiva och 

negativa motöverföringar, alltså känslor som väcks hos behandlaren. De positiva 

motöverföringarna kan vara till hjälp på så vis att behandlaren får energi att tränga djupare in i 

kontakten med klienten medan de negativa kan skapa motstånd hos behandlaren och att 

behandlaren då inte kommer vidare i behandlingsrelationen. Gordan (1996) menar att detta 

begrepp är till hjälp i vår förståelse över de processer som finns mellan klienten och 

behandlaren. Svåra och jobbiga känslor som rädsla eller trötthet kan vara framkallade av 

klienten, alltså att klienten ”smittar” eller förlägger sina känslor av exempelvis hopplöshet hos 

behandlaren. Motöverföringar kan på detta sätt uppfattas som ett meddelande till behandlaren 

med viktig information om klientens mående (Gordan, 1996). Gråt, sorg, oro och ångest hos 

behandlaren är exempel på motöverföringar. Motöverföringarna blir starkare ju tidigare och 

svårare störningar som klienten har, alltså ju mer splittrad och kaotisk klienten är. Man kan 

aldrig helt hindra uppkomsten av motöverföringar (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1984). 

4.2 Containing function 
Enligt Cullberg (1992) är det den engelska psykoanalytikern Bion som står bakom uttrycket 

”containing function”. Begreppet kan förklaras utifrån den härbärgerande funktion som en 

förälder har inför ett förtvivlat barns känslor (Cullberg, 1992). Gordan (1996) förklarar att 

enligt Bion begränsas inte förälderns funktion till att stå till tjänst för barnet och stå ut utan 

också att med sitt härbärgerande aktivt stödja barnets strävande efter att uppnå struktur och 

klara av kaos. Detta synsätt applicerat på den professionelle som möter klienter med oro och 

ångest innebär att den professionelle genom att lyssna, ta emot och härbärgera tar emot 

känslomässig tyngd och ”håller” de känslor som klienten inte orkar bära själv. Detta skapar 

förutsättningar för klienten att använda sig av sina egna styrkor och hitta lösningar på sina 

problem. Genom att den professionelle härbärgerar så får klienterna bekräftat att de äger 

förmågan att känna och har rätt att utrycka det som de känner. Att den professionelle 

härbärgerar klienternas ångest innebär att ångesten hos klienten minskar (Gordan, 1996). Att 

ha en ”containing function” betyder inte att man tar över klientens känslor utan att man delar 

utan att ta över (Cullberg, 1992). När den professionelle i mötet med klienten lyssnar, tar 

emot, står ut med och härbärgerar känslor av exempelvis oro, ångest och ledsenhet så finns 

det en risk att den professionelle överväldigas av klientens känslor. Gordan (1996) menar att 

det är av stor vikt att den professionelle vågar stå kvar trots att man ibland inte förstår vad det 

är som händer i mötet med klienten, han poängterar också att därför är handledning 

nödvändigt.  
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4.3 KASAM – Känsla Av Sammanhang 
KASAM, eller känsla av sammanhang är ett begrepp som ingår i Antonovskys salutogena 

teori, teorin förespråkar att man ser människan i hennes totala livssammanhang. Individen har 

en personlig livshistoria, ingår i en viss samhällsklass, tillhör en viss bestämd kulturell krets 

och har en bestämd ålder och kön. Alla dessa faktorer samverkar och bestämmer på vilket sätt 

en människa löser sina livs-och hälsoproblem. När andra bestämmer allting för en människa 

så reduceras hon till ett objekt, för att människan ska kunna uppleva mening i tillvaron 

behöver hon vara medbestämmande i sitt liv (Antonovsky, 1998). Maare Tamm (2002) menar 

att känslan av sammanhang består av tre grundläggande delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, och dessa samspelar med varandra. Begripligheten handlar om i vilken 

utsträckning människan upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt begripliga. Har 

man en hög känsla av begriplighet så förväntar man sig att den information som man blir 

utsatt för är ordnad, sammanhängande, och förutsägbar. Hanterbarheten handlar om till vilken 

grad en människa upplever att det står resurser till hennes förfogande, och med hjälp av dessa 

kan möta de krav som ställs i olika situationer. Med resurser menas både de som man har 

själv som person, men också de som erbjuds av andra exempelvis av vänner eller 

professionella. Upplever man en hög grad av hanterbarhet i en stressande livssituation känner 

man sig inte som ett offer för olika omständigheter utan upplever att man själv kan vara med 

och påverka det som händer. Meningsfullhet innebär att man upplever att livet har en mening 

och att några av de situationer som man möter i livet är värda att satsa engagemang och energi 

på, känslan av meningsfullhet kan också nås genom att man får känna att man deltar i de 

beslut som rör en själv (Tamm, 2002). Antonovsky (1998) menar att ens arbetssituation spelar 

roll för graden av KASAM: att få känna stolthet och glädje över sitt arbete, att det ger en 

uppskattning och ekonomiska belöningar. Vidare menar Antonovsky (1998) att förutom att 

yrkesrollen påverkar KASAM så påverkar andra sociala roller också, dessa innehåller 

livserfarenheter som påverkar KASAM. Om man har en hög grad av meningsfullhet och 

stöter på svårigheter i livet så betraktar man dessa som utmaningar, istället för betungande 

erfarenheter som man helst skulle slippa. Personer med stark KASAM talar gärna om 

områden eller ämnen som intresserar eller engagerar personen. Att ha detta engagemang kan 

hjälpa personen att känna att livet har en känslomässig innebörd och att det man ställs inför är 

värt att ta sig an, istället för att uppleva det som ett problem ser man det som en utmaning. 

Graden av KASAM har visat sig betydande i hur bra och snabbt en person klarar av en 

belastning (Antonovsky, 1998). 
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5. RESULTAT 

5.1 Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna i denna studie är alla kvinnor, tre är i trettioårsåldern, och en är runt 

femtio. De har alla en universitetsutbildning i botten, (två är socionomer) och en rad olika 

påbyggnadsutbildningar, exempelvis inom hedersrelaterat våld och förtryck och trauma. 

Intervjupersonerna har olika lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen, men sammanlagt 

har de 30 års erfarenhet.  

5.2 Kontroll och förtryck i hederns namn 
Intervjupersonerna förmedlar en samstämmig syn om att heder handlar om vilket värde man 

har som familj. Om alla individer i släkten, främst flickor och kvinnor, är skötsamma, 

exempelvis inte ensamma befinner sig i sällskap med pojkar och män, så betraktas den 

familjen som en bra familj. En familj som andra har respekt för. De menar att heder handlar 

om att ha ett gott anseende utåt, och att det hänger ihop med möjligheterna att få ett arbete, att 

inte bli utfryst ifrån samhället, och att överleva. Intervjupersonerna menar vidare att familjens 

heder är sammankopplad med de kvinnliga familjemedlemmarnas bevarade kyskhet och 

oskuld. För att familjen ska kunna bevara sin heder kontrolleras familjens och släktens 

medlemmar. Intervjupersonerna beskriver att kontrollen tar sig olika uttryck, det kan vara att 

begränsa kvinnliga familjemedlemmars kontakt med personer av motsatt kön eller på annat 

sätt inskränka deras frihet. Det förekommer också att familjen kontrollerar om det finns 

tecken på blödning efter bröllopsnatten, då det ses som ett slags kvitto på att bruden var 

oskuld. Under en intervju beskrivs också att kontrollen kan tas ett steg längre genom 

könsstympning för att säkerställa att oskulden förblir intakt till bröllopsnatten. 

Intervjupersonerna menar att i hederskulturer ingår föreställningen att om en familj förlorar 

sin heder eller om hedern skadas så vill andra inte göra affärer med eller gifta sig med 

medlemmar ur den familjen. Att det helt enkelt blir svårare att klara sig i samhället. Att det 

handlar om att bevara och upprätthålla familjens och släktens heder då det handlar om status, 

en bevarad heder betyder att man är respekterad och har ett högt socialt kapital. 

Intervjupersonerna menar att det finns en syn på heder som något som man föds med, att den 

kan förloras men också återställas. 

Intervjupersonerna beskriver hur kontrollen ofta börjar då flickorna kommer in i tonåren. 

Oftast är kontrollen inte kopplat till något som har hänt eller att man har gjort något, bara 

rädslan för att någon kan göra något som skadar familjens heder räcker. Enligt 

intervjupersonerna förekommer förutom kontroll också psykisk och fysisk misshandel. De 

beskriver hur klienterna som de möter kontrolleras genom att man tittar igenom deras 

mobiltelefoner, de får inte ha vänner eller så kontrollerar man vilka vänner de får umgås med. 

Klienterna får inte ha på sig vilka kläder som de vill, en del tvingas att bära slöja och be, de 

får heller inte sminka sig. De kallas för fula och nedsättande ord där ordet hora är vanligt. 

Rädslan för att någon medlem ur familjen ska göra något som skadar familjens heder är så 

stor att varje steg man tar kontrolleras, till exempel genom att mäta tiden det tar för klienterna 

att gå hem från skolan, för att det inte ska finnas någon marginal alls för icke hedervärt 

beteende. Våld av alla de slag förekommer också, både som bestraffning när man har gjort 

något som uppfattas som ett hot mot familjens heder men också i kontrollerande syfte. 
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Intervjupersonerna beskriver hur klienterna har varit utsatta för mycket och grovt våld, 

klienterna har blivit slagna med tillhyggen som exempelvis skärp, fått sina huvuden bankade i 

väggen, brännmärken under fötterna, fått sin hand bränd på spisplattan, dragen i håret, sparkar 

med mera. En intervjuperson beskriver hur en av hennes klienter började utsättas för våld 

redan som bebis, där familjen brände henne med cigaretter, för att straffa henne för något som 

hennes mamma hade gjort. Där hade klientens mamma kanske gjort något som tolkades som 

att det skadade familjens heder och man ansåg att hon var en hora, men det var klienten som 

blev bestraffad, man kan säga att klienten i familjens ögon ärvde sin mammas dåliga 

anseende. 

5.3 Klienterna som de möter 
Enligt intervjupersonerna möter de mest kvinnliga klienter, många yngre tjejer, men också 

mammor med barn, och ibland par. Förutom de yngre, som ofta är de som är mest utsatta i en 

hederskultur, möter de även andra kvinnor som varit utsatta för så mycket våld i relationen att 

de till slut inte orkar längre, att de nu vill bryta sig loss, men då möter hot från familjen. 

Vidare beskrivs hur man som kvinna inte kan skilja sig utan släktens godkännande, det är inte 

bra för familjens heder. Så då återstår valet för kvinnan att antigen finna sig i våldet inom 

äktenskapet, eller ta sig ur våldet och få en ännu allvarligare hotbild emot sig från sin släkt, 

mannens släkt eller båda. Ofta hot om död. Och i detta läge är kvinnan och hennes eventuella 

barn i behov av skyddat boende för antalet förövare är inte längre bara kvinnans man, utan en 

eller två släkter. Det är inte bara valet om skilsmässa som individen saknar 

medbestämmanderätt om, utan också valet av partner. Vem man ska gifta sig med ligger i hela 

släktens intresse och släkten ska godkänna ens partner. Om man blir kär i någon och släkten 

inte godkänner den personen så kan man inte ha en relation med den personen, och har man 

det ändå riskerar man att bli bestraffad utifrån att man anses ha skadat familjens heder. 

Intervjupersonerna berättar att både kvinnor och män drabbas av att valet av partner 

kontrolleras, även om de mest möter flickor och kvinnor. Pojkar utsätts utifrån sexuell 

läggning eller val av partner. Pojkarna har också som uppgift att kontrollera sin mamma och 

sina systrar, en uppgift som de inte har bett om utan som lagts på dem utifrån att de lever i en 

hederskultur. I och med att pojkarna har rollen som kontrollant så begränsas deras liv också, 

de måste ha koll på vad flickorna i familjen gör, familjens bevarade heder hänger på att de 

upprätthåller kontrollen. Utifrån detta förefaller det som att alla i en hederskultur är offer, 

även förövare.  

Tre av intervjupersonerna nämner barnen som på något sätt bara hänger med mamman som 

särskilt utsatta. Detta då socialtjänsten inte ger särskilda uppdrag på barnen, de beskriver det 

som att det är som att barnen inte finns. De menar vidare att man inte får glömma att detta är 

barn som många gånger bevittnat våld, och på detta sätt också är utsatta. När det inte finns 

några uppdrag på barnen är heller ingen del av insatsen avsatt till barnens behov. Men 

intervjupersonerna ser barnen, och de ser att dem har behov, men har inte fått några redskap 

för att möta dessa behov.  

Det finns också oro hos intervjupersonerna över barnens situation då de ser att den 

våldsutsatta föräldern inte alltid har förmåga att se sina barn, eller ge sitt barn vad den 

behöver. Men då intervjupersonerna inte fått rätt förutsättningar från socialtjänsten från första 
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början för att stötta barnen, så förhåller de sig till det svåra som det innebär att se barn som 

inte har det bra, genom att lägga tillbaka ansvaret där de tycker att det hör hemma: hos 

socialtjänsten. Som en av intervjupersonerna beskriver: 

…ja, men det finns ärenden som vi får där tänker jag på barnen och barnen som 

har föräldrar som inte riktigt kan ge och där finns det oro, hur kommer de barnen 

att ha det? Kommer de kunna utvecklas som individer? Och min roll är att 

förmedla det som jag ser till socialtjänsten men hur det kommer att se ut efter de 

har flyttat från oss…men man får ändå tänka att man har sett dem. 

 

5.4 Arbetet med klienterna 
Intervjupersonerna beskriver måendet hos klienterna som mycket dåligt med ångest, 

svårigheter med minnet, mardrömmar, paranoia och flashbacks. De berättar att i princip alla 

klienter de möter är traumatiserade eller lider av PTSD, flera har så kallade komplex trauma, 

vilket kan uppstå av att vara utsatt upprepade gånger. En av intervjupersonerna beskriver det 

som att personen hela tiden har förövaren inom sig och därför inte klarar av vardagen. Med 

uttrycket att ”alltid ha sin förövare inom sig” avses att klienterna liksom inte kommer undan 

sin förövare, att de hela tiden är beredda på att utsättas igen. En av intervjupersonerna 

beskriver hur komplex trauma ”stör” hela tiden och klienten klarar inte av de vanliga kraven i 

vardagen. För intervjupersonerna upplevs att arbeta med en person som har komplex trauma, 

som att hela tiden jobba med ett motstånd, som intervjupersonen berättar:  

…som jag sa så är det lite som att jobba med en person som har förövaren i 

huvudet, och man jobbar i ett slags motstånd och förövaren ställer till det 

Klienterna är ur våldet men förövaren verkar i allra högsta grad ändå vara närvarande, vilket 

försvårar arbetet. Intervjupersonerna beskriver hur klienterna dissocierar, vilket är en mental 

skyddsmekanism som klienterna utvecklat för att då de var våldsutsatta skydda sig mot det 

som hände. Intervjupersonerna upplever dessa dissociationer genom framförallt 

minnessvårigheter hos klienterna, som en intervjuperson beskriver: 

…alltså de värsta har ju inte kommit ihåg… alltså väldiga minnessvårigheter, jag 

sitter och har ett möte, 5 minuter efter så avslutas mötet och personen kommer inte 

ihåg vad som har sagts, kommer inte ihåg när dom vaknar på morgonen var de är, 

alltså jättedissociationer. 

En intervjuperson beskriver symtomen som liknande schizofreni eller bipolär sjukdom, där 

det för intervjupersonerna kan upplevas som att de möter olika personligheter hos en och 

samma klient, där den ena personligheten som man möter är mottaglig för det stödet som man 

ger. 

Personerna jag har intervjuat berättar att de arbetar med ett speciellt förhållningssätt utifrån att 

klienterna är traumatiserade, ett förhållningssätt som bygger på förutsägbarhet, tydlighet, 

struktur och trygghet. En intervjuperson berättar att klienterna är känsliga för när någon annan 

vill bestämma över dem så förhållningssättet bygger också på att inte inta en maktposition 

utan på att få fram vad klienten vill och hur den ska ta sig dit. Intervjupersonerna berättar att 

klienterna alltid ska veta syftet med varför de ses och hur länge de ska ses, genom denna typ 



 21 

av struktur skapar man trygghet för klienterna. Då klienterna är traumatiserade och som 

intervjupersonerna beskrivit, har förövaren inom sig, och därmed alltid är beredda på att bli 

utsatta igen, kan man skapa trygghet genom så mycket förutsägbarhet som möjligt. Vidare 

kan man tänka sig att detta är klienter som saknar tillit till omgivningen, och kanske genom att 

faktiskt göra det man har sagt att man ska göra öppnar upp för möjligheten att skapa en 

tillitsfull relation. Som en av intervjupersonerna beskriver, hur det som inte är förutsägbart för 

klienten blir skrämmande: 

…och struktur och förutsägbarhet det är egentligen någonting som jag tänker att 

alla människor mår bra av, men om man är traumatiserad så behöver man det extra 

mycket för allt som inte är förutsägbart, det är man inte är förberedd på och det är 

också väldigt väldigt skrämmande. 

Något annat som intervjupersonerna beskriver i arbetet med klienterna är att det finns en stark 

längtan hos klienten efter sin familj, samma familj som utsatte dem. Klienterna kommer ur 

våldet men i och med det kommer också ensamheten då de måste leva utan sin familj. Att leva 

utan sin familj är svårt för klienterna, intervjupersonerna beskriver hur den familj som 

klienten har lämnat och som har utsatt en, den har klienten också fina minnen av. Det är inte 

heller hela familjen som utsatt klienten, och kvar i familjen som man lämnat kan det finnas 

syskon som man längtar efter och klienten undrar hur de har det. Det är svårt för klienterna att 

stå ut med ensamheten, att förlora hela sitt sammanhang och allt det som man känner till och i 

och med detta börjar klienterna att förminska det som de har varit med om. Intervjupersonerna 

beskriver att det hos klienterna finns mycket oro för andra medlemmar i familjen, exempelvis 

syskon, ibland också skuldkänslor över att man lämnade dem för att själv ta sig ur våldet. 

Intervjupersonerna beskriver dels hur klienterna förminskar det som de har varit med om men 

också hur de bara vill ge upp, att det nya livet utan våld är svårare för dem än livet med våld, 

som en intervjuperson beskriver: 

…de tycker att de har gått från ett fängelse och kommer till ett annat och de vill 

veta vad som händer hemma och hur det är med deras syskon…och så hemlängtan 

kontra att det inte blev den frihet som man trodde att man skulle få så det är 

extremt mycket längtan och så gör de som våldsutsatta ofta gör så förminskar de 

som de har varit med om eller att man bara ger upp…man säger att då får de döda 

mig då, då får de gifta bort mig då. 

De personer som jag intervjuat berättar att det är socialtjänsten som placerar klienterna i det 

skyddade boendet och där utreder de behovet av skydd och vilket stöd som klienterna är i 

behov av. En stor del av stödet som de ger till klienterna handlar om skydd, hur de ska skydda 

sig och leva ett skyddat liv, etablera sig på ett nytt ställe och så småningom kunna klara sig 

själva och leva självständigt. Behovet av skydd är stort hos klienterna de möter, inte bara det 

fysiska skyddet som det skyddade boendet innebär. Klienterna som intervjupersonerna möter 

har inte bara varit utsatta för hedersrelaterat våld och kontroll, utan de har också ett 

överhängande hot om mer våld över sig och många gånger ett dödshot. Klienterna anses ha 

skadat familjens heder och denna ska återställas. För klienten innebär detta att det inte finns 

någon möjlighet att återvända till sitt liv, för hotet består. Intervjupersonerna arbetar med att 

stödja klienterna i att bygga upp ett nytt liv, utan våld. Men för klienterna innebär detta att bli 

tvungna att flytta till en ny stad, under ett nytt namn med skyddade personuppgifter och att 
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inte kunna berätta till någon vem de egentligen är, då det finns en sådan stor hotbild emot 

dem. Klienterna flyttas ur våldet men de flyttas också ifrån hela sitt sammanhang och allt det 

som de känner till. De personer som jag har intervjuat beskriver hur de blir väldigt viktiga för 

klienterna, det är dem som vet vad klienten har varit med om och vem klienten egentligen är. 

Tiden som klienterna är placerade i det skyddade boendet varierar, från några månader till 

flera år. 

5.6 Att möta extrema behov, resursbrist och ambivalens 
Det är en komplex problematik som intervjupersonerna stöter på och de berättar att klienterna 

ofta har mycket större behov än de kan tillgodose. Intervjupersonerna menar att socialtjänsten 

som placerar och ger uppdragen ofta verkar sakna förståelse för att de inom det skyddade 

boendet möter komplexa behov. Denna brist på förståelse tolkar de som brist på både kunskap 

och resurser. De bristande resurserna hos socialtjänsten visar sig i att socialtjänsten väljer att 

avsluta insatsen trots att det fortfarande finns ett behov av den hos klienten. 

Intervjupersonerna får uppdrag av socialtjänsten att arbeta med människor som mår mycket 

sämre än vad uppdragsgivaren förstår, detta leder till att intervjupersonerna ibland saknar 

kunskapen som krävs för att kunna ge klienterna rätt stöd, intervjupersonerna får också stå ut 

med den maktlöshet det innebär att se på då socialtjänsten väljer att avsluta insatsen för 

människor som uppenbart har behov av den, och inte kunna påverka det beslutet. Som en av 

intervjupersonerna beskriver, hur de blir kvar med ovetskapen om hur det har gått för 

klienten: 

…sen finns det också ärenden som avslutas väldigt fort som man kanske jobbat 

med länge men socialtjänsten väljer att avsluta även om den klienten fortfarande 

har ett behov och så får man aldrig veta hur det har gått. 

Vidare beskriver personerna som jag har intervjuat att en del av deras arbete med klienten 

handlar om att motivera klienten till att ta emot den hjälpen som de behöver, exempelvis 

traumabehandling. Denna arbetsuppgift kräver inte bara tid och energi av intervjupersonerna, 

för när de väl lyckats få med klienten på tåget att ta emot den hjälp som klienten är i behov av, 

då stöter de på nästa hinder, resursbristen. Klienten bollas mellan sjukvården där vårdköerna 

är långa och tillbaka till socialtjänsten som avslår klientens ansökan om traumabehandling i 

privat regi. Som en av intervjupersonerna beskriver så väcker detta frustation. 

De personer som jag har intervjuat berättar att socialtjänstens uppdrag handlar om att klienten 

ska leva ett självständigt liv och att detta är något som uppfattas som skrämmande av 

klienterna, att klara sig själva och fatta alla beslut själv. Intervjupersonerna beskriver att 

klienterna saknar kunskap om hur det svenska samhället fungerar och att de inte är 

integrerade. Att leva i en hederskultur innebär att man som person inte är självständig, alla 

beslut fattas av kollektivet, inte av en själv som enskild individ. Detta i sin tur leder till att 

klienterna som ställs inför att de ska leva ett självständigt liv har mycket de behöver lära sig 

innan detta är möjligt, och att ordet självständighet skrämmer dem. För intervjupersonerna 

innebär detta att de behöver arbeta med en rad saker på vägen för att komma åt att arbeta med 

det som står beskrivet i uppdraget från socialtjänsten. Klienterna saknar helt enkelt de 

färdigheter som krävs för att kunna leva ett självständigt liv, därför ingår det i stödet, att lära 

ut de färdigheter som krävs för att kunna leva ett självständigt liv. Den dagen klienterna klarar 
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av att leva ett självständigt liv så avslutas också insatsen, och då försvinner också 

intervjupersonerna ur klientens liv, de personer som vet om vad klienten har varit med om och 

vem klienten egentligen är. Att bli självständig är därför skrämmande för klienterna. En 

intervjuperson beskriver den ensamhet som det innebär för klienterna att ta sig ur våldet och 

leva i skyddat boende:  

Det är jättesvårt för klienten att stå ut med ensamheten, det är ju ett högt pris de får 

betala för att slippa våldet. De förlorar ju hela deras identitet, hela familjen, 

släkten, de kan inte ha kontakt med någon på det nya stället där de bor, utifrån 

skyddet så kan de heller inte berätta vem de egentligen är. 

Vidare beskriver intervjupersonerna att ambivalensen som de möter hos klienterna ställer till 

det och står i vägen för deras arbete. Hur klienterna förminskar det som de har varit med om 

eller helt upptas av sin längtan tillbaka till familjen och i och med den ambivalensen inte alltid 

är mottagliga för det stöd som ges. Detta väcker frustation hos intervjupersonerna som 

försöker hjälpa och stötta klienterna till ett liv utan våld, där de klienterna som de möter 

ibland uttrycker att de vill åka tillbaka till familjen som utsatt dem eller som tar tillbaka delar 

av sin berättelse gällande vad de har varit med om. Intervjupersonerna beskriver också hur 

klienter ibland väljer att åka tillbaka till den familjen som utsatt dem, en intervjuperson 

berättar att hon i efterhand fått kännedom om att klienten blivit dödad efter att klienten valde 

att åka tillbaka till familjen. Det är i allra högsta grad en fråga om liv eller död som 

intervjupersonerna möter i sitt arbete. 

5.8 Hur påverkas intervjupersonerna av sitt arbete? 
Intervjupersonerna berättar att arbetet med klienterna i någon grad påverkar dem negativt. De 

nämner alla trötthet, både trötthet i kroppen, orkeslöshet men också social trötthet, de drar sig 

undan och orkar inte umgås med vänner, de vill bara vara hemma, de vill heller inte höra eller 

se något jobbigt. Att arbeta med den komplexa målgruppen tar mycket energi av 

intervjupersonerna, de beskriver hur de inte tar med sig arbetet hem i tankarna, men att 

tröttheten i kroppen stannar kvar, som en av intervjupersonerna beskriver:  

Det är lite svårt att värja sig för det och för min del så…så påverkar det kroppen, 

jag får ont i ryggen. Jag kan känna som att det är en tyngd när jag går hem, att jag 

är helt slut, just en tyngd även om i huvudet så kanske jag inte tar med mig 

problemen, jag kan på ett sätt stänga av det men det sitter i kroppen så jag kan vara 

helt orkeslös och det kan jag verkligen se en koppling till när jag har klienter som 

mår dåligt och är traumatiserade. 

En annan av intervjupersonerna beskriver också tröttheten i kroppen, och hur hon kan koppla 

det till när hon har haft en ”svårare” klient som hon har spenderat för lång tid med, nästan 

som att hennes energireserver har tagit slut, att hon har tömt sig själv på energi, hon beskriver 

vidare hur denna trötthet går att likna vid en sjukdomskänsla i kroppen och hur det tar flera 

dagar för henne att återhämta sig. Vidare beskriver intervjupersonerna den sociala tröttheten, 

hur de känner ett behov av att dra sig undan från omvärlden och stänga in sig för 

återhämtning. En intervjuperson berättar: 

Och det kan jag ju säga att det är perioder där jag har väldigt lite energi över att 

göra saker privat eller orkar lyssna på personers problem i min närhet, jag bara 
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känner att…gud…och det kan också vara perioder då jag liksom inte orkar lyssna 

på något jobbigt, orkar inte kolla på jobbiga saker på TV, utan jag vill liksom bara 

kolla på typ ”bonde söker fru” och sånt, ingenting som känns jobbigt liksom. 

En intervjuperson nämner en känsla av maktlöshet och ilska, inte mot klienten men mot 

förövarna. Hur hon dagligen får lyssna till vad klienten har varit utsatt för och samtidigt kan 

få till sig av socialtjänsten att förövarna lever ganska fritt. Detta väcker ilska hos henne, för 

det är orättvist att den som har blivit utsatt är den som tvingas flytta på sig, ge upp hela sitt liv 

och får börja om. En annan av intervjupersonerna berättar att hon upplever att hon slutat att 

känna ledsenhet av de utsattas berättelser och istället inte känner så mycket alls, att hon blivit 

avtrubbad. Tre av intervjupersonerna berättar att de också påverkats så att de själva blir röriga 

och glömmer saker precis som klienterna, att minnet påverkats, de glömde saker de skulle 

göra eller glömde sin mobiltelefon på biltaket och körde iväg, eller körde bil och glömde vart 

hon var på väg. Som intervjupersonen berättar: 

…för i perioder så har jag glömt saker, jag kör bil och glömmer vart jag ska… att 

jag ska glömma saker och liksom jag har glömt min telefon på taket på bilen och 

kört iväg, glömde datorn på McDonalds, alltså bara varit väldigt förvirrad som jag 

verkligen kan se är kopplat till om jag varit på ett långt långt klientmöte eller om 

det har varit en jobbig period på jobbet. 

Vidare berättar en intervjuperson att det ibland gör henne lite rädd för att hon inte känner igen 

sig själv. 

5.9 Hur hanterar intervjupersonerna det komplexa arbetet med klienterna? 
Intervjupersonerna berättar att de har handledning och att detta är en hjälp för dem, för att 

förstå vad som händer i mötet med klienterna och hur de ska komma vidare med sitt arbete 

men också stöd i att se vad som inte är möjligt. En av intervjupersonerna nämner att hon gått i 

egenterapi och att detta delvis var kopplat till arbetet med svårt traumatiserade. Samma 

intervjuperson gick också en utbildning för att få bättre verktyg i arbetet med klienterna så att 

det inte skulle påverka henne negativt i lika stor utsträckning. Intervjupersonerna tar också 

hjälp av sina arbetskamrater, de pratar med dem om svåra klientmöten för att få råd och stöd. 

Intervjupersonerna berättar att de för att hantera den påfrestning som arbetet med svårt 

traumatiserade klienter innebär har utarbetat egna strategier för att hantera arbetet, med en 

tydlig struktur för dem själva. Precis som klienterna är hjälpta av en tydlig struktur så hjälper 

detta också intervjupersonerna att hantera det som är svårt. De försöker också att inte hamna i 

långa klientmöten då detta innebär en större påfrestning och en längre återhämtningstid. 

Vidare beskriver de att de är tydliga gentemot sig själva med att ”lämna jobbet på jobbet” 

genom att rent konkret stänga av jobbtelefonen när dagen är slut och ta sig ut för att träffa 

vänner även då de är trötta. En intervjuperson beskriver hur hon med tiden lärt sig att hantera 

arbetet, och också med åren sänkt ribban för sig själv och inte längre har ambitionen om att 

allt ska bli bra. I och med att hon sänkt kraven har känslan av otillräcklighet och misslyckande 

också minskat, men också att hon blivit bättre på att se det hon gör som faktiskt är bra och 

framgångsrikt. 
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5.10 Vad tycker intervjupersonerna är givande med sitt arbete? 
Intervjupersonerna berättar att de har ett varierande och utmanande arbete där det är en väldig 

bredd i vilken sorts människor som de möter, trots att de ändå har en gemensam nämnare. De 

tycker att det är roligt att träffa och arbeta med människor från andra länder och andra 

kulturer, att få ta del av andras traditioner och erfarenheter och genom att de har ett genuint 

intresse för klientens ursprung så är detta i sig relationsskapande. Intervjupersonerna lyfter 

fram att de inte ser klienterna bara som ett offer för våld och förtryck utan de beskriver 

klienterna som starka och som överlevare som lyckats att ta sig ut ur våldet och söka hjälp. De 

beskriver klienterna som starka individer som trots allt det som de har varit utsatta för har 

förmågan att ge något bra tillbaka, att det är fina, snälla, varma och omtänksamma människor 

som de möter. 

Det finns en drivkraft hos intervjupersonerna att vilja ge det bästa till den utsatta målgruppen, 

att ge något gott till dem som aldrig har fått. Intervjupersonerna lyfter särskilt fram de klienter 

som det går bra för, att få den bekräftelsen att allt deras hårda arbete faktiskt lönar sig och att 

de har lyckats hjälpa någon till ett bättre liv blir en bekräftelse på att det som de sliter med 

varje dag faktiskt kan bära frukt, och detta i sin tur ger intervjupersonerna kraft att fortsätta 

arbeta med målgruppen och kämpa för fler klienter. Som en intervjuperson berättar: 

Det är ju inte alltid vi får veta hur det går men av en slump kanske man möter på 

den på gatan eller får ett telefonsamtal efter en längre tid där de berättar att ni har 

räddat mitt liv eller jag lever ett bra liv nu och ni har hjälpt mig och det händer 

kanske en gång på 100 men det kommer man ihåg! Och det kan göra att man orkar 

hjälpa andra, det är de små ljusglimtarna som gör att man orkar fortsätta kämpa. 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt kommer jag att tolka intervjupersonernas berättelser mot de teoretiska 

resonemang som jag har valt. 

6.1 Känslor som smittar 
I det här avsnittet kommer jag att tolka intervjupersonernas beskrivningar med begreppet 

motöverföringar, ett begrepp som finns beskrivet i teoriavsnittet och som är de känslor som 

klienten omedveten väcker hos behandlaren, alltså att klienten ”smittar” eller förlägger sina 

känslor hos behandlaren. Intervjupersonerna beskriver att de upplever en känsla av trötthet i 

kroppen men också orkeslöshet och en social trötthet, de sätter också dessa känslor i samband 

med när de har träffat ”svårare” klienter eller då de har haft längre möten. Är detta klientens 

trötthet som smittat intervjupersonen, eller är det ett uttryck för hög arbetsbelastning, kanske 

en kombination av de båda? Om vi tolkar det som att den trötthet som intervjupersonerna 

upplever i själva verket handlar om motöverföringar, då kan detta berätta något om klientens 

tillstånd för oss. Precis som Gordan (1996) beskriver, att detta begrepp är till en hjälp i vår 

förståelse över de processer som finns mellan klienten och behandlaren. Intervjupersonerna 

berättar att klienterna mår mycket dåligt med ångest, svårigheter med minnet, mardrömmar, 

paranoia och flashbacks, de känslor som klienterna inte berättar om ”smittar” till 

intervjupersonerna. Man kan vidare analysera vad denna motöverföring egentligen berättar 

om klientens tillstånd. Man kan tolka det som att klienterna är uppgivna och bär på en känsla 

av att de inte orkar längre. Det är inte svårt att förstå att klienterna kan vara mycket trötta av 

att bära på svåra känslor. Intervjupersonerna beskriver också hur de blir röriga och glömmer 

saker, precis som klienterna, detta kan förstås genom att de är utsatta för motöverföringar. 

Vidare beskriver Lennéer-Axelson och Thylefors, (1984) att motöverföringarna är starkare ju 

mer splittrad och kaotisk klienten är. Intervjupersonerna berättar hur de möter klienter som 

dissocierar, där intervjupersonerna möter olika personligheter i en och samma klient och där 

förövaren hela tiden är närvarande ”i” klienten. Utifrån denna beskrivelse kan man tolka det 

som att det är starka motöverföringar som intervjupersonerna möter i sitt arbete.  

6.2 Att härbärgera svåra berättelser 
I det här avsnittet kommer jag att tolka en av de funktioner som intervjupersonerna fyller för 

klienten med begreppet ”containing function”. Cullberg (1992) beskriver begreppet 

”containing function” som att ha en härbärgerande funktion där behandlare i mötet med 

klienterna lyssnar och tar emot deras berättelse. I och med att intervjupersonerna innehar 

denna ”containing function”, så minskar ångesten inuti klienterna som de möter, klienterna 

upplever helt enkelt att någon delar deras börda. Gordan (1996) menar att det finns en risk 

med att lyssna, ta emot, härbärgera och stå ut med svåra känslor. De svåra känslor som 

intervjupersonerna möter handlar om att klienterna har ångest, svårigheter med minnet, 

mardrömmar, paranoia och flashbacks, men också upplever stor ensamhet. Risken ligger i att 

intervjupersonerna kan överväldigas av dessa känslor. En av intervjupersonerna berättar att 

hon upplever att hon slutat att känna ledsenhet av de utsattas berättelser och istället inte 

känner så mycket alls, att hon har blivit avtrubbad. Man kan tolka det som att detta är ett sätt 

för intervjupersonen att skydda sig själv. Ledsenhet är en tung känsla att hantera, särskilt om 
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man blir utsatt för den varje dag i ens arbete. För att kunna hantera sitt arbete och inte 

överväldigas av klienternas svåra känslor måste kanske intervjupersonen stänga av. 

Att intervjupersonerna har en ”containing function” kan vara ett oerhört stöd för klienten, 

någon som vågar lyssna, dela det man berättar och fortfarande står kvar. På detta sätt hjälper 

intervjupersonerna klienten att stå ut och bemästra kaoset som råder inom dem. Man kan 

också förstå att det tar mycket kraft ifrån intervjupersonerna att inneha denna ”containing 

function”, som faktiskt innebär att de ”bär” det svåra tillsammans med klienten. 

Intervjupersonerna berättar att de upplever social trötthet, att de inte orkar umgås med sina 

vänner, eller orkar lyssna på vänners bekymmer. En tolkning av detta är att intervjupersonerna 

fyller sin kvot av ”svåra” berättelser att härbärgera i och med sitt arbete, så de undviker 

situationer på fritiden där de kan tänkas hamna i en lyssnande och förstående roll, även om 

detta handlar om samtal med vänner. Att bara vilja se lättsamma saker på tv kan tyda på 

samma sak, de har blivit ”mätta” på det svåra och jobbiga och undviker på detta sätt fler svåra 

intryck, eller så försöker de omedvetet att hitta en balans. I sitt arbete är intervjupersonerna 

utsatta för svåra berättelser och möter utsatta människor och för att få en balans behöver de 

”fylla på” med lättsamma saker som exempelvis ”bonde söker fru”.  

Man kan tolka det som att inneha denna ”containing function” fungerar som ”dialys” för 

klienterna, intervjupersonerna är ett stöd, en krycka, dialysen som filtrerar bort en del av det 

dåliga. Men inte utan negativa effekter för intervjupersonerna. De personer som jag har 

intervjuat beskriver en orkeslöshet, en trötthet i kroppen som liknas vid en sjukdomskänsla 

och som det tar tid att återhämta sig ifrån, intervjupersonerna sätter detta i samband med långa 

möten med ”svårare” klienter, de har helt enkelt haft en ”containing function”, där de har burit 

det svåra tillsammans med klienten och efter detta kommer tröttheten då man burit för svårt 

för länge. På det sätt som intervjupersonerna fungerar som ”dialys” för klienterna, på samma 

sätt får intervjupersonerna sin ”dialys” via handledning eller stöd av arbetskamrater, så att de 

kan hantera det som hamnar i ”filtret” men också så att de fortsättningsvis orkar fortsätta 

fungera som ”dialys” för klienterna, orkar fortsätta stötta och orkar fortsätta ha en ”containing 

function”.  

6.3 En stark känsla av sammanhang 
I detta avsnitt kommer jag att tolka intervjupersonernas känsla av sammanhang kopplat till 

deras arbete. Som beskrivet i teoriavsnittet så menar Antonovsky (1998) att ens 

arbetssituation spelar roll för graden av KASAM: att få känna stolthet och glädje över sitt 

arbete och att det ger en uppskattning. Jag tolkar det som att intervjupersonerna genom sin 

utbildning där de har skaffat sig särskilda kunskaper gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck men också om trauma, har en hög känsla av begriplighet. De personer som jag har 

intervjuat menar att de förstår de underliggande orsakerna till kontrollen och våldet som 

klienterna de möter har varit utsatta för och att de innehar kunskap om vilka negativa effekter 

våldet har haft på klienterna. Utifrån den höga känslan av begriplighet så kan man tolka det 

som att de också har en hög känsla av hanterbarhet. De beskriver hur de besitter särskild 

kunskap om hur de ska bemöta klienterna utifrån att de är traumatiserade, de menar att de har 

skaffat sig de verktyg som de behöver för att kunna hantera sitt arbete bättre. Om 

intervjupersonerna däremot hade saknat kunskap om traumatiserade personer och dagligen 
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mött människor som dissocierar och har minnessvårigheter, där förövaren ständigt är 

närvarande och där man upplever att man möter olika personligheter hos en och samma 

person, hade de inte haft någon förståelse inför det som de möter. Känslan av begriplighet 

hade då varit låg och därmed också känslan av hanterbarhet. Det är ett svårt och komplext 

arbete som intervjupersonerna har men som de innehar kunskap om för att kunna hantera det. 

I sitt arbete möter intervjupersonerna också sådant som är svårare att hantera, exempelvis de 

barn som blir placerade i boendet men där uppdrag från socialtjänsten att möta barnens behov 

saknas, vilket innebär att intervjupersonerna saknar möjligheter att stötta barnen. Det finns 

inte resurser som står till intervjupersonernas förfogande och de kan därför inte möta de krav 

som ställs i denna situation. Intervjupersonerna hanterar detta genom att lägga tillbaka 

ansvaret för barnen där det hör hemma, hos socialtjänsten, genom att förmedla sin oro över 

barnens situation. Vidare hanterar intervjupersonerna det svåra som det innebär att möta barn 

som inte har det bra genom att göra det begripligt för sig själva, de förstår att de från början 

inte fått de förutsättningar som krävs i och med att uppdrag kring att arbeta med barnen 

saknas men att de ändå gör vad de kan genom att se och uppmärksamma barnens behov och 

förmedla dessa till socialtjänsten. Intervjupersonerna beskriver hur de med tiden och med 

ökad erfarenhet blivit bättre på att hantera sitt arbete, exempelvis försöker de att inte hamna i 

långa klientmöten då påfrestningen då blir större och därmed också svårare att hantera. Vidare 

har intervjupersonerna utarbetat strategier för sig själva för att bättre kunna hantera arbetet, 

exempelvis genom att ha en tydlig struktur för sig själva och genom att stänga av 

jobbtelefonen då arbetsdagen är slut och i och med detta ”lämna jobbet på jobbet”, man kan 

tolka det som att dessa strategier har ökat känslan av hanterbarhet. 

 

Att intervjupersonerna har handledning och får stöd av kollegor kan tänkas bidra till känslan 

av hanterbarhet. I och med den höga känslan av begriplighet och hanterbarhet så blir också 

arbetet meningsfullt, intervjupersonerna upplever att arbetet med klienterna är värt att satsa 

energi och engagemang på. De beskriver hur de klienter som det faktiskt går bra för ger dem 

bekräftelse på att deras hårda arbete lönar sig, att de faktiskt lyckas hjälpa människor till ett 

bättre liv, och att det är denna bekräftelse som gör att de orkar fortsätta hjälpa fler. Som 

Antonovsky (1998) menar att om man upplever en hög grad av meningsfullhet så betraktar 

man svårigheter som utmaningar istället för betungande erfarenheter, istället för att uppleva 

sitt arbete som ett problem ses arbetet som en utmaning. Antonovsky (1998) menar också att 

personer med stark KASAM gärna berättar om det som intresserar eller engagerar personen, 

vilket jag upplevde under intervjuerna, hur de personer som jag intervjuade med stort 

engagemang och värme berättade om sitt svåra och komplexa arbete med människor som varit 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Man kan också tolka det som att 

intervjupersonerna genom sin starka känsla av sammanhang och genom sitt arbete skapar 

KASAM för klienterna. I sitt stödjande arbete hjälper de klienterna att känna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet i den nya situationen.  
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien var att belysa socialarbetares upplevelser av att arbeta med människor 

som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Jag tycker att intervjupersonerna 

gett en intressant och samstämmig syn på sitt arbete med människor som har varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck, deras berättelser stämmer också överens med den tidigare 

forskningen som lyfts fram i kunskapsöversikten. Det är ett komplext och svårt arbete som 

intervjupersonerna beskriver, de möter dagligen människor vars mänskliga rättigheter kränkts 

å det grövsta genom våld och kontroll, allt för att bevara släktens och familjens heder. 

Intervjupersonerna besitter god kunskap kring begreppet heder och utifrån detta har de en god 

förståelse för vad klienterna har varit utsatta för men framförallt vad de riskerar att utsättas för 

i syfte att återställa hedern. I en kultur där hedern är central behöver en förlorad eller skadad 

heder återställas, och den återställs genom att ytterligare kränka klienternas mänskliga 

rättigheter. Denna förståelse ligger till grund för vad en stor del av arbetet med klienterna 

innebär, att lära klienterna att skydda sig. Att leva ett skyddat liv innebär för klienten att börja 

om, ny ort, nytt namn och ett nytt liv. Intervjupersonerna beskriver hur processen mot ett 

självständigt liv utan våld är allt annat än lätt för klienterna.  

Vidare beskriver intervjupersonerna hur de klienter som de möter på grund av att de fått sina 

mänskliga rättigheter kränkta mår mycket dåligt, där i princip alla lider av PTSD eller är 

traumatiserade. Utifrån att klienterna är traumatiserade, har intervjupersonerna utbildning 

gällande detta och de arbetar med ett speciellt förhållningssätt, som bygger på förutsägbarhet, 

tydlighet, struktur och trygghet. Att arbeta hela dagar med människor som varit utsatta för 

oerhörda övergrepp och där intervjupersonerna många gånger blir den viktigaste personen för 

klienten, att stå bredvid klienten när den kämpar med sitt nya liv som ofta innebär ett liv med 

ensamhet är belastande för intervjupersonerna. De möter väldigt utsatta människor och det 

krävs av intervjupersonerna att de aktivt arbetar med ett speciellt förhållningssätt. Att arbeta 

med klienter som inte får det stöd de behöver i form av traumabehandling, eller att arbeta med 

familjer där de finns barn som har behov av stöd men där tid och förutsättningar saknas, är 

svåra saker för intervjupersonerna att stå ut med. Och som intervjupersonerna beskrivit, hur 

det i arbetet med traumatiserade kan upplevas som att de arbetar med ett motstånd hela tiden. 

Detta svåra och komplexa arbete påverkar intervjupersonerna i viss mån negativt, de beskriver 

att de upplever kroppslig trötthet, social trötthet och ibland samma rörighet som de möter hos 

klienterna. Intervjupersonerna kopplar de negativa effekterna till långa klientmöten, möten 

med svårt traumatiserade klienter eller till perioder då arbetssituationen överlag varit 

belastande. I analysdelen förstås dessa negativa effekter genom att intervjupersonerna är 

utsatta för motöverföringar, alltså smittas av klientens känslor, de negativa effekterna förstås 

också genom vad det innebär att härbärgera svåra berättelser. För att hantera arbetet har 

intervjupersonerna utarbetat egna strategier, exempelvis som struktur för sig själva och genom 

att dra en tydlig gräns för sig själva när arbetsdagen är slut genom att stänga av jobbtelefonen. 

Intervjupersonerna har också handledning för att få hjälp att förstå vad som händer i mötet 

med klienterna och stöd med att komma vidare i arbetet. De tar också hjälp av kollegor för råd 

och stöd. Trots det svåra och komplexa arbetet som personerna jag har intervjuat beskriver så 

framhåller alla att det är ett utmanande, intressant och utvecklande arbete som de har. De 
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beskriver att de har ett arbete där de får hjälpa andra människor och där de får mycket tillbaka 

från de klienter som de möter.  

7.2 Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 
Mitt val av kvalitativ metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar anser jag var 

rätt metod då fokus med studien låg på personers upplevelse av sitt arbete. I efterhand har jag 

reflekterar kring upplägget på intervjuerna, där en stor del av tiden ägnades till att avhandla 

hur de arbetar, vilka de möter, hur klienterna mår och så vidare och först mot slutet av 

intervjun kom frågor kring hur arbetet påverkar dem. Min upplevelse är att de frågeställningar 

som handlade om intervjupersonerna och vad som händer med dem var svårare att få svar på, 

det blev inte lika utförliga berättelser om intervjupersonernas mående som det blev om 

klienternas mående. Denna reflektion har hos mig väckt ett intresse att undersöka detta vidare, 

min förhoppning är att någon finner detta intressant och fortsätter forska på området vad som 

egentligen händer med människor då man möter extrem utsatthet och svåra berättelser 

dagligen. Vidare tycker jag att det skulle vara av intresse att lyfta fram klienternas upplevelse 

av att ha varit utsatta och behöva leva skyddat.   
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BILAGA 1 
En kvalitativ studie om personals upplevelser av att arbeta med människor som har 

varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Hej! Mitt namn är Angelica och jag skriver nu mitt examensarbete på socionomprogrammet 

vid Umeå universitet. Studien kommer att handla om de personer som arbetar med människor 

som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

socialarbetares upplevelser av att arbeta med denna målgrupp. Jag är intresserad av hur du ser 

på hedersbegreppet, hur du arbetar med de utsatta, vilka svårigheter finns det, vad är det som 

är givande med att arbeta med målgruppen och hur påverkar arbetet dig? 

Intervjun kommer att innehålla öppna frågor för att lyfta egna reflektioner och erfarenheter av 

arbetet med målgruppen. 

Du som blir intervjuad förblir helt anonym och dina svar kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ned 

ordagrant och användas som underlag i min studie. Den inspelade intervjun är det bara jag 

som kommer att ha tillgång till och när uppsatsen är klar kommer inspelningen att raderas. All 

data kommer att presenteras i avidentifierat skick så att intervjupersonernas svar inte kommer 

att kunna spåras. Allt material som jag får tillgång till kommer endast att användas till 

forskningsändamål för denna studie. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande.  

Tidsåtgången per intervju beräknas till ungefär 60 minuter. 

Nyttan med ditt deltagande är att studien kan bidra med ny kunskap om professionellas 

upplevelser av att arbeta med människor som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Du som blir intervjuad kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen om du önskar detta. 

Vid frågor och funderingar inför intervjun är du välkommen att kontakta mig! 

Med vänlig hälsning 

Angelica Bäckström 

070-XXXXXXX 
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BILAGA 2 
Intervjuguide 

 

 

 

Vem är du? 

Utbildning? 

Erfarenhet av 

målgruppen? 

Varför arbete med 

målgruppen? 

Vad är hedersrelaterat 

våld och förtryck enligt 

dig? 

Vilka utsätts? 

Hur utsätt de? Vilka uttryck 

kan våldet och förtrycket ta 

sig? 

Hur arbetar du med de 

utsatta? 

Vilka är de som du möter? 

Vilket stöd behöver de? 

Vilka eventuella 

svårigheterna finns i 

arbetet med människor 

som varit utsatta för 

hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

Hur påverkas du av att 

arbeta med människor som 

varit utsatta för 

hedersrelaterat våld och 

förtryck? – Betungande? Ta 

med sig jobbet hem? Stress? 

Erbjuds du handledning? 

 

Vad är givande med ditt 

arbete? 


