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1. Inledning 

 

1.1 En personlig prolog 

Den ursprungliga tanken när det gäller ämnesvalet till denna uppsats var att undersöka hur 

unga män upplever och blir utsatta för ”hedersrelaterat våld och förtryck”1. Varför just detta 

väckte intresse hos oss beror på att området är tämligen outforskat, så en nyfikenhet kring att 

utforska något nytt fenomen uppstod. Ett intresse hos oss har alltid funnits för invandrarfrågor 

och diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. ”Hedersrelaterat våld och förtryck” är en 

relativt ny problematik och trots att det finns mycket forskning kring området, var ämnet 

något nytt för oss att studera. 

 

Tanken med uppsatsen var att intervjua unga män från ”hederskulturer”, men det faktum att vi 

inte kände till något lämpligt tillvägagångssätt för att hitta dessa informanter, ledde till att vi 

bytte frågeställning och infallsvinkel. Vi läste litteratur kring ämnet ”hedersrelaterat våld” och 

genom denna process växte den nya uppsatsens ämnesområde fram. Under denna process 

kom vi i kontakt med Wilhelmssons (2008) studie som granskar och analyserar utbildnings-

material från myndigheter kring det ”hedersrelaterade våldet”. Med denna studie som 

utgångspunkt bestämde vi oss för att se hur och om dessa material tillämpas i praktiken, hur 

pass färgade socialarbetare och poliser har blivit av dessa. Eftersom intresset från början fanns 

att undersöka unga mäns förhållanden, finns även detta område med som ett avsnitt i studien. 

 

Under arbetets gång har vi som författare insett hur pass präglade vi själva har varit av den 

dominerande diskursen när det gäller synen på den så kallade hedersproblematiken. Studien 

har på så sätt inte endast inneburit att vi som författare till en vetenskaplig studie kritiskt 

granskat och analyserat socialarbetares och polisers tankar och attityder kring problematiken, 

utan den har också bidragit till att vi på ett personligt plan ifrågasatt och kritiskt granskat våra 

egna ställningstaganden och värderingar.  

 

                                                 
1 Vi väljer att sätta begreppet hederskultur och hedersrelaterat våld och förtryck inom citationstecken, eller 
benämna det så kallad hederskultur, eller så kallat hedersrelaterat våld och förtryck, eftersom vi ifrågasätter 
begreppsanvändningen, då dessa begrepp används i den diskurs vi är kritiska emot. Eftersom vi inte funnit andra 
begrepp som kan ersätta ovanstående, använder vi oss av citationstecken. 
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1.2 Bakgrund 

Sedan ett par år tillbaka har en ny social problematik uppmärksammats i Sverige; familjer 

med starka patriarkaliska värderingar som förtrycker, hotar och i extremfall mördar sina barn, 

då barnen anses ha kränkt familjens heder eller värderingar. Det pågår debatter och 

diskussioner som belyser problemet från olika perspektiv. Den dominerande diskursen 

definierar detta som ett kulturellt fenomen och uppvisar en tydlig indelning i ”vi” och ”dom”, 

där svenskhet ofta är synonymt med jämställdhet. ”Vi” står i hedersmordsdiskursen för 

svenskarna och ”dom” står för invandrarna. Grova generaliseringar har gjorts och 

problematiken kopplas ofta till vissa folkgrupper, med deras kultur som utgångspunkt. 

Stereotypa bilder av kvinnans respektive mannens roll har också skapats, där kvinnan är offret 

och mannen är förövaren (Alinia, 2006). På så sätt har situationen och problematiken 

förenklats och den komplexitet som ligger bakom hamnat i skymundan. 

 

I och med hedersmordsdiskursen och andra ”vi”-och-”dom”-förstärkande diskurser har vissa 

egenskaper associerats till invandrarmän respektive invandrarkvinnor. Bredström (2006) 

skriver om hur unga invandrarmän framställdes i media efter Rissnevåldtäkten. Debatten som 

följde händelsen kretsade kring en föreställning om kultur som statisk och essentiell, ett slags 

kulturellt arv eller bagage som man bär med sig. De egenskaper som kopplas till denna 

föreställning blir på så sätt också essentialistiska och statiska. Bilden förstärktes av att så 

kallade experter uttalade sig i media i samband med händelsen, där de legitimerade mediernas 

bild (Bredström, 2006).  

 

På begäran av regeringen fick tre myndigheter år 2007 i uppdrag att öka kunskapen hos bland 

annat polis och socialarbetare om denna problematik. Den bakomliggande orsaken till 

uppdraget var att yrkesgrupper som möter denna typ av förtryck och våld i sitt arbete har 

kunskaps-, kompetens- och metodluckor. Syftet med uppdraget blev på så sätt att 

myndigheterna skulle sprida information kring det ”hedersrelaterade våldet” till tjänstemän 

och andra som möter det ”hedersrelaterade våldet” i sitt yrke. Utbildningsmaterialet som de 

tre myndigheterna Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelserna skapade blev ett 

antal handböcker, med information om vad problematiken handlar om, men också hur man 

kan (inom respektive myndighet och yrke) arbeta med människor som lever under sådana 

förhållanden (Wilhelmsson, 2008).  
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Mot denna bakgrund ska denna studie undersöka hur socialarbetares och polisers attityder 

kring denna specifika problematik ser ut, vilka deras källor till kunskap i ämnet har varit och 

hur de tillämpar kunskaperna i sina dagliga arbeten. Ytterligare en aspekt på socialarbetarnas 

och polisernas arbete kommer att vara hur de arbetar med unga män som upplever att de blir 

utsatta för ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Genom att granska socialarbetarnas och 

polisernas arbete på detta sätt, blir ämnesvalet mycket relevant för både socialt arbete och 

polisarbetet, eftersom det faktiska arbetet undersöks och analyseras. 

 

1.3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I utredningen Det blågula glashuset (SOU, 2005:56) rapporteras det om vilka fördomar och 

attityder som finns inom bland annat socialtjänst och polis om invandrare. Inom socialtjänsten 

är det inte ovanligt att en invandrarbakgrund reduceras till en kulturell stereotyp och att 

sociala motsättningar blir en ”kulturalisering”. Med andra ord, invandrares sociala problem 

orsakas av deras ”avvikande” kulturer. När det gäller socialtjänstens tolkning av fäders våld 

och kultur har studier visat att en del socialarbetare inte längre förutsätter att mäns makt är 

något problem i Sverige. Dessa socialarbetare kopplar invandrarfäders våld till en krock 

mellan något patriarkaliskt och något svenskt. Denna krock är kopplat till något som dessa 

fäder förlorar i och med ankomsten till Sverige. Åsikter som, att när människor förlorar sin 

roll som familjens överhuvud så ligger våldet på lur, förekommer hos dessa socialsekreterare. 

Den tolkningsram som används innebär att svenska män är annorlunda än invandrarmän, inte 

lika patriarkaliska och att innebörden av att vara en svensk man överensstämmer med den 

påbjudna normen om jämställdhet (SOU, 2005:56).  

    

På liknande sätt finns det inom poliskåren starka stereotyper om invandrare (SOU, 2005:56). 

Dessa stereotyper är ofta kopplade till kriminalitet, och påminner mycket om den bild media 

förmedlar av invandrare. I utredningen Det blågula glashuset (ibid.) exemplifieras detta 

genom att visa på en studie där intervjuade poliser i definitionen av att vara romsk, 

inkluderade kriminaliteten. Romer som tagit avstånd från kriminaliteten, hade enligt 

ovanstående polisers synsätt upphört att vara romska (ibid.). 

 

Även inom folkbildningen finns det en föreställning att personer med annan bakgrund än den 

svenska, avviker från den svenska normen och detta på ett problematiskt sätt. Avvikandet är 

en konsekvens av deras kulturella annorlundaskap (Osman, 2006). Detta exemplifieras genom 

att berätta hur studieförbund arbetar med invandrarföreningar där ett demokratiskt 
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förhållningssätt betonas. Med andra ord finns hos ”de andra” vissa brister på viktiga värden 

vars förekomst antas vara självklar hos den svenska befolkningen. En del värdegrunder som 

exempelvis demokrati och jämställdhet blir alltså något studieförbunden kan uppfostra 

invandrarna i (ibid.). Detta tankesätt blev tydligt efter mordet på Fadime Şahindal. En 

demonisering av invandrarkulturer och invandrarmän gjordes, och invandrarkvinnan 

gestaltades som ett offer. Som följd av detta satsade både stat och kommuner resurser på 

invandrarföreningar som bedrev jämställdhetsfrågor inom sin egen grupp. På så sätt gynnades 

internaliseringen hos dessa grupper av svenska normer och värden. Osman (2006) menar att 

denna diskurs om ”de andra” inte är unik för folkbildningen utan används för att exempelvis 

förklara exkludering eller marginalisering på arbetsmarknaden.  

 

Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelserna producerade handböcker på 

uppdrag av regeringen, som berör det så kallade hedersrelaterade våldet, för att öka kunskap 

om ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Wilhelmsson (2008) granskar ett antal av dessa 

handböcker i sin studie. Handböckerna har som syfte att sprida information till de 

yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts för denna typ av 

våld. De har också som syfte att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna (Wilhelmsson, 

2008). Studiens resultat visar dock att ett skillnadstänkande genomsyrar handböckerna, när 

det gäller den typ av våld som män med utländsk härkomst begår jämfört med det våld män 

med svensk bakgrund begår. Denna typ av tänkande kan både leda till diskriminering av vissa 

samhällsgrupper och det kan också leda till ett ineffektivt bemötande av samma samhälls-

grupper. Wilhelmsson (2008) menar att på grund av detta kan syftet med handböckerna bli 

kontraproduktivt. 

 

Med denna diskurs i bakhuvudet, har vår studie tagit form. Vår studie har Wilhelmssons 

(2008) forskning som utgångspunkt. Syftet med vår studie är att kritiskt granska 

socialarbetares och polisers informationskällor samt dessas attityder beträffande det så kallade 

hedersrelaterade våldet. Hur har informationskällorna påverkat socialarbetares och polisers 

inställning och attityder gentemot problematiken? Studien lägger en fokus på de 

utbildningsmaterial som myndigheterna producerat, samt eventuella kurser och 

utbildningar/annat material som socialarbetarna/poliserna har haft tillgång till. Ytterligare ett 

syfte är att lyfta fram hur det sociala arbetet och polisarbetet ser ut när det gäller unga män 

som utsätts för ”hedersrelaterat våld och förtryck”. 
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Frågeställningarna är således; 

- Vilka attityder har och hur ser socialarbetare och poliser på den så kallade heders-

problematiken? 

- Vilken information har de fått och vilka kunskapskällor har de? Vilket utbildnings-

material har använts? 

- Hur har utbildningsmaterial producerat från myndigheter och annat material tillämpats 

i det praktiska sociala arbetet och det praktiska polisarbetet? 

- Hur arbetar socialarbetare och poliser med problematiken? 

- Har socialarbetare och poliser idag den kompetens och de resurser som krävs för att 

arbeta med unga män som upplever sig leva med denna problematik? 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för de metoder som använts i samband med studien, litteratur-

sökningen och intervjuerna. En diskussion kring reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och 

etiska överväganden följer. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsintervju som metod 

Utefter de frågeställningar studien har, är den kvalitativa metoden den mest lämpade. Detta 

eftersom frågeställningarna inte handlar om att presentera kvantiteter, utan istället fokuserar 

på individens, subjektets, uppfattning av sin verklighet (Backman, 1998). Viljan eller 

målsättningen att se verkligheten ur andras ögon ger upphov till en reflektionsprocess hos 

forskaren, där denne försöker förstå, känna och/eller uppleva den andres värld (Elofsson, 

2005). Denna metod kan stå i kontrast till kvantitativ metod, där intresset istället ligger i att 

analysera och tolka kvantiteter i empiriska data. Förekomsten av siffror är vanlig för att kunna 

studera resultaten (ibid.).   

 

Intervjuformen som använts är den halvstrukturerade intervjun. Den halvstrukturerade 

intervjun innefattar olika teman eller kategorier och sedan lämpliga förslag på frågor under 

respektive tema/kategori (Kvale, 2007). På detta sätt har intervjufrågorna kunnat avgränsas 

och samtidigt har det under intervjuns gång, givits utrymme för följdfrågor samt svängrum att 

utforma intervjun utefter varje intervjusituations omständigheter och förutsättningar. 

Intervjuguiden (se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3) har med andra ord fungerat som en mall 

och utgångspunkt för intervjusamtalet, men intervjuerna i sig har sett olika ut, med olika typer 

av följdfrågor och diskussioner. I bilaga 2 och bilaga 3 återfinns intervjuguider till denna 

studies polisinformanter, men eftersom de har olika befattningar inom polismyndigheten har 

två intervjuguider utformats, för att anpassa frågorna till respektive informants tjänst och 

position. 

 

2.2 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom sökande i Mittuniversitetets bibliotekskatalog, på sökmotorn 

Google, genom studier av referenslistor på litteratur som behandlar ämnet, men också genom 

rekommendationer från handledare. Sökord som använts i sökprocessen har varit heder, 

patriarkalisk, hedersrelaterat våld, hedersproblematik, polisarbete och socialt arbete. Empirin 
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är baserad på sex intervjuer. Tre av informanterna arbetar inom socialtjänsten, under olika 

enheter som kommer i kontakt med studiens ämne. Dessa informanter arbetar i olika 

kommuner i Sverige. Tre poliser har också intervjuats, en från varje kommun där en 

socialsekreterare intervjuats. Av de totalt sex intervjuerna genomfördes tre per telefon och de 

övriga tre var så kallade personliga/face-to-face intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in på 

band, för att sedan transkriberas och analyseras. De långa avstånden mellan studieort och 

informantens vistelseort gjorde att personliga intervjuer inte var praktiskt genomförbara vid 

alla sex tillfällen. Trots förlust av icke-verbal kommunikation i och med telefonintervjuerna, 

har det bedömts att dessa ändå varit viktiga, då informanternas långa erfarenhet och kunskap 

varit det som rättfärdigat intervjutypen. 

 

2.3 Urval av informanter 

Vi har valt att undersöka två yrkesgrupper; socialarbetare och poliser. Varför just dessa 

ansågs vara lämpliga är för att yrkesgrupperna möter studiens problematik och har arbetat 

med den sen en tid tillbaka. Både polis och socialtjänst har känt till denna typ av problematik 

redan innan fenomenet uppmärksammades i media. Yrkesgruppernas erfarenhet och vår egen 

kommande yrkesroll, bidrog därför till valet av dessa två typer av informanter.  De första 

informanterna valdes efter de kontakter som etablerats under praktikperioderna. Därmed 

skedde ett strategiskt urval av de informanter som bedömdes som lämpliga. Strategiska urval 

sker då representativitet inte är intressant, utan syftet ligger i att få största möjliga kvalitativa 

innehåll i informationerna (Halvorsen, 2007). Strategiskt urval är enligt Halvorsen (2007) att 

föredra när urvalet är litet. I samband med de första intervjuerna utnyttjades urvalsmetoden 

snöbollseffekten eller snöbollsmetoden, vilket innebär att en informant rekommenderar någon 

som den känner och som verkar vara lämplig att intervjua (Billinger, 2007; Halvorsen, 2007). 

Urvalet av de övriga informanterna skedde genom rekommendation av Socialförvaltningen, 

där en hänvisning skedde till vilka kommuner i Sverige som har lång erfarenhet inom 

ämnesområdet. Kontakt togs med socialtjänst och polis i de kommuner som hänvisning skett 

till. Urvalet av informant på respektive arbetsplats skedde i samråd med informanterna själva, 

dvs. de fick ta del av antingen studiens frågeställningar, syfte eller intervjuguide och sedan 

svara på om de kände sig tillräckligt kunniga och erfarna för att delta i intervjun. Antalet 

informanter är något som bedömts som lämpligt efter studiens förutsättningar, syften och 

tidsbegränsning. 
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2.4 Transkribering och analys av intervjuer 

Avskriften av intervjuerna har skett direkt efter att respektive intervju avslutats. Detta för att 

kunna gå tillbaka, så snabbt som möjligt, om något skulle framstå som oklart, eller om 

inspelningen skulle ha misslyckats vid något tillfälle. Analys av intervjuerna har skett genom 

en helhetsanalys, där respektive intervju läses igenom grundligt och sedan plockas citat eller 

delar ut av respektive intervju som exemplifierar huvudintrycket (Halvorsen, 2007). 

 

2.5 Reliabilitet, Validitet, och generaliserbarhet 

Med reliabilitet menas pålitlighet i undersökningarna som gjorts i en studie. En hög reliabilitet 

innebär att resultatet ska kunna stämma överens med liknande studiers resultat. I samband 

med reliabilitet diskuteras ofta intervjuareffekten. Exempel på intervjuareffekten är när 

respondenten svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck hos intervjuaren, eller för att 

inte verka okunnig (Halvorsen, 2007). I strävan efter att minska intervjuareffekten under 

denna studies intervjutillfällen, har avsikten varit att ställa så öppna frågor som möjligt, så att 

respondenten inte kan påverkas av författarnas åsikter kring ämnesområdet. En svårighet som 

kan uppkomma i intervjuerna och påverka reliabiliteten är viljan att svara utefter det som 

anses vara politiskt korrekt. För att undvika svar som är baserade på politisk korrekthet, har 

intervjufrågorna haft olika infallsvinklar kring de professionellas attityder, i strävan efter att 

lyfta fram personliga åsikter och tankar.  

 

Validitet kan översättas med giltighet (Halvorsen, 2007). Det innebär huruvida studien 

undersöker det som det är avsett att den ska undersöka (Kvale, 2007). För att kunna ha en hög 

validitet i en studie, kan man som forskare exempelvis ha frågeställningar och syfte i åtanke, i 

skapandet av intervjuguider, under urvalsprocesser, insamling av data och under 

intervjusituationer. På så sätt minskar möjligheterna att forskaren hamnar på sidospår och att 

fokus tappas. Tydlighet blir därmed också viktigt eftersom ju tydligare frågeställning och 

syfte studien har, desto mindre risk är det att förvirring uppstår kring vad som egentligen ska 

undersökas. 

 

Syftet i denna studie är inte att generalisera resultatet till att omfatta en större del av 

socialarbetar- eller poliskåren. Det kan dock ändå finnas ett intresse i att diskutera huruvida 

denna studies resultat kan bidra till en ökad kunskap om processer, uppfattningar och 

praktiker kring problematiken. Om resultaten överensstämmer med andra studier kan de ligga 
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till grund för vidare diskussion inom respektive yrkeskår, då attityder hos den enskilde 

professionelle återspeglas i dennes arbete och bemötande.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Informanterna har garanterats anonymitet i och med presentationen av resultatet. Inga namn 

förekommer och inte heller en detaljerad yrkestitel, mer än socialsekreterare eller polis, då 

detta kan leda till en avidentifiering. Informanternas arbetsplats eller arbetsortskommun 

nämns inte heller, för att omöjliggöra en avidentifiering.  

 

Informanterna har deltagit i studien frivilligt och har fått ta del av antingen syften, 

frågeställningar och/eller intervjuguide innan respektive intervju. Kvale (2007) menar att det 

finns risker med att överinformera informanter innan intervjun, till den grad att deras svar blir 

påverkade. I intervjuguider och intervjusituationerna har det därför ställts väldigt öppna 

frågor, för att forskarnas egna åsikter och värderingar inte ska skina igenom. 

 

Eftersom studiens ämne är ett väldigt laddat sådant och arbetet med denna typ av problematik 

ofta är mycket känsligt, har konfidentialiteten betonats flera gånger för informanterna. 

Ljudinspelningarna och avskrifterna av intervjuerna har raderats i samband med att studien 

avslutats. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som ligger till grund för analysen av 

intervjuerna i senare kapitel. Urvalet av referensramar grundar sig på de teorier som behandlar 

ämnet utifrån det perspektiv som vi vill lyfta fram: kultur bör inte vara en utgångspunkt för 

analys när det gäller ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Om kultur används som utgångs-

punkt sker ett skapande av kategoriseringar i samhället, exempelvis som ”vi” och ”dom”. 

Därtill skapar användandet av begrepp som är kopplade till kultur, såsom ”hederskultur”, 

associationer och bilder som förenklar problemets egentliga komplexitet, samt leder till en 

ökning av fördomar mot en eller flera samhällsgrupper.  

 

3.1 ”Vi” och ”dom” 

I svenska samhället finns det en tydlig indelning i två olika grupper; ”vi” som representerar 

svenskar, och ”dom” som representerar invandrare. I integrationspolitiken används ”vi” 

och ”dom” på ett sätt som antyder att ”vi” ska integrera ”dom”. Attityder om att ”dom” ska bli 

värda att leva bland ”oss” återfinns på flera olika samhälleliga områden, som exempelvis 

inom sociala praktiker. Gemensamt är också att ”dom” är underordnat ”vi” (de los Reyes & 

Kamali, 2005). 

 

Att vara svensk, eller att tillhöra ”vi”-gruppen, betecknar en viss privilegierad position i 

samhället. ”Vi” är motpolen till ”dom”. På så sätt, genom varje definition av hur svenskarna 

eller ”vi”-gruppen är, finns även en outtalad utsago om hur ”dom” är. Att vara svensk innebär 

alltså en rad fördelar som företräde i konkurrenssituationer samt tillgång till samhällets 

resurser. Antagandet om att ”dom” vill bli ”vi” bekräftar att det råder ett system av privilegier 

kopplade till att vara svensk. På så sätt skapas en strävan att vilja vara svensk, eftersom det 

öppnar för en exklusiv position i samhället, men denna position är inte tillgänglig för ”de 

andra” (de los Reyes & Kamali, 2005). 

 

I skapandet av ”vi” och ”dom” har massmedia en mycket stor roll. Media inte bara skapar 

föreställningar om ”vi” och ”dom”, utan definierar och upprätthåller dessa. På så sätt blir 

massmedias bild av invandrare en viktig faktor i utformandet av människors relationer och 

livsvillkor. Studier visar att nyheters verklighetskonstruktion av invandrare påverkar 

referensramarna hos dem som tar del av dessa. Det finns även studier som har visat att om ett 



 12

uttalande upprepas tillräckligt många gånger, uppfattas det slutligen som en slags ”sanning”. 

(Strand Runsten, 2006). 

 

För att konkretisera hur ett vi-och-dom-tänkande tar sin form och vilka resultat det kan leda 

till, är debatten om ”hedersmord” ett exempel som nämnts i många sådana sammanhang. 

 

3.2 Debatten om ”hedersmord” 

Debatten om ”hedersmord” tog fart under slutet på 1990-talet och accelererade så småningom 

i och med mordet på Fadime Şahindal. Merparten av debatten har handlat om en punkt; är 

våld i hederns namn på något sätt likt eller olikt våld mot svenska kvinnor? (Eldén, 2004). I 

och med mordet på Fadime Şahindal kallades mordet i massmedia för ”hedersmord”, med en 

klar koppling till en integrerad del av ”invandrarkulturen”. Dådet beskrevs som ett 

typiskt ”kulturellt mord” som praktiserades av invandrare. På så sätt presenterades alla 

invandrare som presumtiva förövare av ”hedersmord” (Kamali, 2005). 

 

I debatten om ”hedersmord” tas det ofta för givet att vissa etniska grupper inte bara tillåter, 

men också uppmuntrar och accepterar mord på kvinnor. Fenomenet eller problematiken, 

beskrivs som att det endast finns i ”invandrarkulturer”, där invandrarfamiljer ses som 

kollektiv, bosatta i förorter. Unni Wikan (2004), Astrid Schlytter (2004) och Mikael Kurkiala 

(2008) kopplar problematiken till kulturer. Kurkiala menar att ”hedersmord” är en 

kulturspecifik handling och inte kan generaliseras till en universell nivå. Wikan delar denna 

uppfattning, då hon menar att ”hedersmord” förekommer inom vissa grupper i vissa regioner. 

Schlytter menar också att problematiken är kulturspecifik. Detta fenomen presenteras som en 

motpol till både svenska och västerländska kulturer, vilket innebär att i och med att dessa är 

motpoler, antyder det att de svenska och västerländska kulturerna är jämlika och jämställda. 

På så sätt reduceras problematiken till ett kulturellt fenomen (Alinia, 2006). Genom att 

kategorisera och definiera vissa handlingar som ”hedersrelaterade”, ökar risken för en 

schablonisering som leder till att den utsattas specifika förhållanden och situation sällan 

uppmärksammas, eftersom fallet redan är definierat (de los Reyes, 2003). 

 

Denna diskurs om att ”hedersmord” är en kulturell handling eller ett kulturellt fenomen, leder 

till att det inte bara antas finnas inom vissa kulturer, utan också inom vissa fasta nationella 

gränser. På så sätt betraktas det förtryck som finns i Sverige som en avvikelse och samtidigt 

förutsätts förtrycket vara en berättigad aktion i andra kulturer (de los Reyes, Molina, & 
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Mulinari, 2003). Benämningen ”hedersmord” antyder att förövaren begår handlingen på 

grund av ”heder”. Detta motiv, inskrivs i en kultur, en ”hederskultur”. På så sätt skapas en 

tydlig koppling mellan en kultur och våldsutövande (de los Reyes, 2003). Det kvinnoförtryck 

som förekommer bland invandrargrupper i Sverige antas därmed ha sina rötter i invandrarnas 

traditioner och värderingar från hemlandet (de los Reyes, Molina, & Mulinari, 2003). 

 

Förutom att inringa vissa kulturer eller invandrargrupper, har debatten om ”hedersmord” även 

utpekat vissa geografiska områden, både på en global nivå (nämligen regionen Mellanöstern 

och andra muslimska länder), men också på en nationell nivå (förorter), som de områden där 

handlingarna inte bara är legitimerade, utan också härstammar ifrån (Alinia, 2006).  

 

Följderna av detta utpekande av kulturer och områden, har bidragit till att de sociala, politiska 

och historiska sammanhang som förutsätter denna typ av handling lämnats därhän (Alinia, 

2006). Skapandet av bilden där invandrarkvinnor är offer för patriarkaliska värderingar från 

hemländerna, framkallar en täckmantel för rasistiska strukturer i Sverige. Dessa strukturer 

leder i sin tur till att denna typ av brott kan begås om och om igen (de los Reyes, Molina, & 

Mulinari, 2003). 

 

I debatten om ”hedersmord” har även statistik över svenska mäns våld mot kvinnor hamnat i 

skymundan. Hur många svenska män begår våldshandlingar mot svenska kvinnor? 

Undersökningar har visat att så pass höga siffror som 46 % av alla kvinnor över 15 års ålder i 

Sverige sägs ha upplevt någon form av våld eller hot om våld (de los Reyes, 2003). När det 

gäller svenska mäns våld mot kvinnor förekommer sällan i forskning någon form av intresse 

till motivet bakom våldet. När det dock gäller invandrarmäns våld mot kvinnor, finns ett 

intresse till vilka motiv som finns bakom våldet (ibid.). Enligt den bild massmedia förmedlar 

av ”hedersmord”, finns det en klar skillnad i våld mot kvinnor som invandrarmän begår 

jämfört med våld mot kvinnor som svenska män begår. Olikheterna är att svenska mäns våld 

mot kvinnor inte har en kulturell förklaring. Mord på kvinnor där förövaren är svensk 

betraktas som ”moderna” och ”icke-kulturella” (Kamali, 2005). 
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4. Resultat och analys 

Detta kapitel är indelat i flera underrubriker, där citat från intervjuerna varvas med analys. 

Underrubrikerna är indelade efter studiens olika ämnesområden och blir därmed; Attityder hos 

socialarbetare och poliser, Kunskapskällor kring ”hedersproblematik”, Socialarbetares och 

polisers arbete med ”hedersproblematik” och Unga män med ”hedersrelaterade problem”. 

En kategorisering sker i detta avsnitt baserat på yrkesgrupperna, för att lyfta fram eventuella 

skillnader mellan poliser och socialarbetare. 

 

4.1 Attityder hos socialarbetare och poliser 

Följande avsnitt presenterar och analyserar de sex informanternas attityder och tankar kring 

det så kallade hedersrelaterade våldet. Avsnittet är indelat i två underrubriker; Social- 

arbetarnas attityder om ”hedersproblematik” och Polisernas attityder om ”heders- 

problematik”.  

 

4.1.1 Socialarbetares attityder om ”hedersproblematik” 

För att undersöka vilka attityder de tre socialarbetare hade kring ”hedersproblematik”, ställdes 

bland annat frågor om vad de ansåg vara ”hedersproblematik”, vad de ansåg att orsakerna 

bakom problematiken var och om de såg några mönster hos klienterna (se bilaga 1). I 

intervjuerna berördes även frågan om hur socialarbetarna ställer sig till begrepp som ”heders-

kultur” och ”hedersrelaterat våld”. 

 

4.1.1.1 Socialarbetares inställning till begreppet ”heder” 

Vid intervjutillfället ställde sig alla tre informanter negativt till användandet av 

begreppet ”hederskultur”, och menade att ett sådant begrepp leder till att kategorisera hela 

invandrargrupper.  

 

”…då stämplar man alla som kommer från ett och samma land, och det är 

inte det det handlar om alltså. Utan vi måste se och gå till varje familj. Det är 

ju samma här i Sverige, vi kan ju inte stämpla alla här som kommer från ett 

ställe för så är det ju inte, det är ju kränkande bara det. Men alltså nej, heder 
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handlar det om men det är inte en kultur som kommer från ett visst ställe, utan 

det måste vi se på i fall till fall” (socialarbetare 2) 

 

Denna inställning är ett försök hos socialarbetarna att inte generalisera hela grupper av 

individer till kulturalistiska objekt eller stereotyper. Kamali (2002) menar att socialarbetare 

måste lämna föreställningar och modeller om att en klients problem är kopplade till dennes 

kultur och istället se att klientens problem är det svenska samhällets problem. På så sätt, 

genom att inte tro på existensen av en ”hederskultur” som rättfärdigar våld, mord och förtryck 

samt att inte koppla klientens problem till dennes kultur, kan socialarbetare se den enskildes 

specifika omständigheter och situation. 

 

När det gäller begreppet ”hedersrelaterat våld” ansåg de tre informanterna att eftersom det i 

grund och botten handlar om heder, så kan man tala om detta våld och förtryck med denna 

term. Socialarbetare 1 nämnde dock att under 1990-talet då begreppen ännu inte användes, 

kallades denna problematik för ”kvinnor utsatta för förföljelse och våld” på dennes enhet.  

 

”Det är ju det det kallas för. Det är det som man har valt att kalla det, alltså 

globalt också honour-related violence, alltså så att man ska förstå våldets 

liksom hela spektra. Så jag tycker väl att, ja, det är ord så. Så länge man är 

medveten om att det är ord så. Sen finns det alltid synpunkter på det här 

begreppet heder och såna saker, men det är ju ändå begrepp som är så 

vedertagna i de, alltså på, i dom länderna där de förekommer mycket så, 

alltså heder. Folk pratar om det och säger sharaf eller namus
2
 (socialarbetare 

3) 

 

Siddiqui (2005) diskuterar kring begreppet ”heder” och menar att det har olika betydelser för 

den som utsätter och för den som blir utsatt. De som utsätter använder ”heder” för att 

rättfärdiga och ursäkta sitt våld. De som utsätts å andra sidan upplever ”heder” som en 

begränsande faktor i deras liv, som kontrollerar allt från sexuell frihet till att vara ett hinder 

från att lämna våldsamma relationer. Siddiqui menar vidare att den här skillnaden inte har 

kommit upp till ytan och på så sätt har ett system byggts upp där det är möjligt att utövarnas 

handlingar kan accepteras. Hossain och Welchman (2005) menar att det finns flera risker med 

att använda sig av begrepp kopplade till ”heder”, som exempelvis ”hedersmord”. Riskerna är 

                                                 
2 Sharaf och namus är två begrepp som är kopplade till heder, och används ofta i detta sammanhang 



 16

att i och med anammandet av förövarens definition av brottet och genom att använda sig av 

denna definition, kan de verkliga motiven (eller motiverande faktorerna) till våldet döljas 

(ibid.). På så sätt, även om informanterna i denna studie inte använder begreppet ”heders-

kultur”, bidrar användandet av ”hedersrelaterat våld och förtryck” till liknande om inte samma 

effekter.  

  

4.1.1.2 Föreställningar om andra länder 

Två av informanterna delar bilden av att ”hedersproblematik” är vanligare i andra länder men 

också att det är mer accepterat. Informanterna fick besvara frågor kring varför de tror 

problematiken finns i Sverige. 

 

”Och i Sverige har det blivit ett problem utifrån att det är en ny problematik, 

alltså det är något vi inte har förstått oss på tidigare även om jag tror att 

grunden för det, alltså mäns våld mot kvinnor över lag, en ojämn 

maktfördelning kan man väl säga, men att samtidigt har det blivit kanske en 

kulturkrock, eftersom många av de här tjejerna beskriver att i hemländerna så 

är det här inget problem för dom, det här med föräldrarnas kontroll och så, 

eftersom alla har det likadant, alla deras kompisar i säg Turkiet har 

motsvarande, och föräldrarna känner sig ganska lugna med att samhället som 

övrigt tycker ungefär på samma sätt som dom gör, i hur kvinnor, unga kvinnor 

ska bete sig och vara. Men i Sverige så finns det ju ett synsätt som krockar 

väldigt mycket med det här synsättet som många av dom som kommer till 

Sverige har.” (socialarbetare 3) 

 

Att påstå att ”hedersproblematik” grundar sig i en krock mellan olika kulturer är att antyda att 

våld och förtryck ingår i andra kulturer. Tankar kring ”kulturkrockar” kan återfinnas i många 

sammanhang. Peralta (2005) menar att grunden för tankarna kring kulturkrocken finns som 

bakomliggande faktor till invandrarproblemet. På så sätt blir tillskrivandet av kulturkrockar 

som orsak till det ”hedersrelaterade våldets och förtryckets” existens, ett sätt att hänföra 

problemet till ”de andra”, samtidigt som en förenkling sker av problematiken. ”Kultur-

krockar” är också ett exempel på att det råder en uppfattning om att kultur är något 

ogenomträngligt och oföränderligt (Pérez, 2006). Som tidigare presenterats, finns det en fara 

med att koppla kultur och tala i termer som innefattar kultur till ”hedersproblematik” (jmfr 

Alinia, 2006; de los Reyes, 2003; de los Reyes, Molina, & Mulinari, 2003). 
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Våld och förtryck är något som är mer accepterat i andra länder enligt informanterna, 

eftersom andra samhällen har en annan inställning till det. 

 

”Det är mycket vanligare i våra tjejers hemländer, så det är ju inget man 

höjer ögonbrynen för, om en kusin blir mördad för att hon rymmer hemifrån 

eller gifter sig med ”fel” person, eller rymmer från familjen, medan Sverige 

blir det en helt annan synlighet så, eftersom det här är så pass mer otillåtet 

enligt lagen så, det stöds inte av samhället som helhet…” (socialarbetare 3) 

  

”Man måste förstå att det här är normen i hemlandet.” (socialarbetare 1) 

 

Dessa citat tyder på att det finns en inställning hos vissa socialarbetare att andra samhällen, 

definierade i generella termer, accepterar ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Som det framgår 

av ett av citaten ovan berättar klienter om att så här ser det ut i deras hemländer, de själva 

skildrar sådana omständigheter. Hossain och Welchman (2005) menar att det finns faror med 

att associera ett specifikt eller en typ av problem till ”de andra”, eftersom det kan leda till en 

demonisering av en viss grupp och speciellt män inom dessa grupper. Det kan också leda till 

ineffektiva och nedsättande ingripanden (ibid.). Ett skillnadstänkande mellan två 

samhällsgrupper skapar och bibehåller ett ”vi”-och-”dom”-samhälle, vilket i sin tur för med 

sig en rad negativa konsekvenser för ”de andra” (jmfr Kamali, 2005). Även om 

socialarbetarna möter klienter som berättar om sådana förhållanden, är det därför viktigt att 

inte generalisera påståenden till en hel etnisk grupp. 

 

Informanterna frågades också om de haft svenska klienter som de skulle definiera som utsatta 

för ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Ingen av informanterna hade mött sådana. Social-

arbetare 2 menade att denne träffat svenska män som varit minst lika grova och aggressiva i 

sina handlingar, men en förföljelse av en hel grupp (som det finns i ”hedersrelaterade 

kontext”) hade inte denne sett. 

 

”Nej jag har inte mött det. Det kan bero på att det inte är så vi riktar vår 

verksamhet, s’att man vänder sig inte hit. Men jag tror att det finns en viss 

skillnad i hur våldet och begränsningarna och hämnd, hämnd är fel ord, men 

så, ja, stöds så. Men naturligtvis finns det dom här, alltså som jag kan 

spontant tänka på alltså, religiösa grupper där det finns liknande strategier, 
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alltså liknande uppbyggnad så, men det är ingenting som vi har stött på här 

skulle jag vilja säga.” (socialarbetare 3) 

 

Vår tolkning av ovanstående citat är att ”hedersrelaterat våld och förtryck” förekommer i 

Sverige inom vissa grupper. Informanten lyfter fram att det finns en skillnad mellan ”heders-

relaterat våld och förtryck” i svenska förhållanden jämfört med icke-svenska förhållanden. 

Enligt ovanstående citat stöds våldet på ett annat sätt i de icke-svenska våldsförhållandena. 

Detta stöd återfinns även i Rikspolisstyrelsens (2007) material, där det påstås att den etniska 

gruppen stödjer gärningsmannen, och denne vinner respekt från den etniska gruppen genom 

utövandet av våldet. Enligt vår tolkning är både ovanstående citat och Rikspolisstyrelsens 

material en omskrivning av att handlingen är mer accepterad i andra kulturer. Dessa attityder 

skapar problematiska och diskriminerande generaliseringar och kategoriseringar samt bilder 

där den felaktiga föreställningen anträffas att en hel grupp stödjer våldet.  

 

4.1.2 Polisers attityder om ”hedersproblematik” 

Liknande frågor som ställdes till socialarbetarna, riktades även mot poliserna (se bilaga 2 och 

bilaga 3). 

 

4.1.2.1 Polisers attityder kring begreppet ”heder” 

De tre polisinformanterna hade olika uppfattningar och åsikter om användandet av 

begreppen ”hederskultur” och ”hedersrelaterat våld”. Polis 1 menar att begreppen har en 

journalistisk bakgrund och att dessa inte återfinns i lagstiftning. Denne informant menar att 

begreppen kommit till de senaste åren och att olika personer definierar innebörden olika. Polis 

2 menar att man kan tala om en ”hederskultur” och problem relaterade till heder. 

 

”…hederskultur tycker jag nog att man kan använda och hedersproblematik. 

Jo jag tycker nog att man kan göra det, därför att det beror ju lite på hur man 

använder, i vilka sammanhang och så vidare.” (polis 2) 

 

Polis 2 menade vidare att om man inte använder hedersbegreppet, kan man inte se skillnader i 

den volym och mängd som informanten menar att ”hedersrelaterat våld och förtryck” har. 

Polis 3 berättade att på hennes arbetsplats benämner man inte brott så ofta med ”heders-

relaterade” begrepp, eftersom det kan leda till att när ärenden kommer upp där personerna är 
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invandrare, så sker en koppling till ”hedersrelaterade” omständigheter direkt. Att använda 

begrepp såsom ”hederskultur” innebär inte bara en rad risker såsom att det verkliga motivet 

bakom ”hedersrelaterade brott” döljs (jmfr Hossain & Welchman, 2005), utan man genera-

liserar och stämplar en hel grupp människor. Begreppsexempel som ”hederskultur” leder till 

det som bland annat Alinia (2006) skriver om, att problemet reduceras till ett kulturellt 

fenomen. Konsekvensen av detta kan vara att de enskilda individernas situationer inte 

observeras (de los Reyes, 2003). Användningen av sådana begrepp som ”hederskultur” 

och ”hedersrelaterat våld” kan också leda till ett ineffektivt bemötande av den professionelle, 

då denne inte bara diskriminerar, men kanske också missar en bit av helheten (Hossain & 

Welchman, 2005), på grund av att brottet blivit definierat som ”hedersrelaterat” (de los Reyes, 

2003).  

 

4.1.2.2 Polisers tankar kring bakomliggande faktorer och problematikens innebörd 

Vad gäller orsakerna bakom problematikens existens i Sverige, menar polis 2 att det finns 

flera olika förklaringsfaktorer, allt från individuella och psykologiska, till kulturella och 

traditionella samt en skev uppfattning hos utövarna om vad religion innebär.  

 

”…det är ju till exempel att i dom här grupperingarna som har,  heders,  lever 

i en hederskontext som inte har ett eget land, det vill säga kurder, syrianer, 

romer…Där blir det på något visst sätt en sammankittande faktor just 

kulturen och om man säger sitt eget kurdiska eller syrianska blod som man 

ska värna om. För blir en kurd för mycket svensk så dör ju kurderna som 

grupp och blir en syrian för mycket svensk så dör ju syrianerna som grupp 

och därför är man oerhört noga, man har kontroll på varann helt enkelt så 

man inte bryter mot dom här oskrivna lagarna, så det finns en grad vad ska 

man säga olika förklaringsdelar i det hela …” (polis 2) 

 

Polis 2 menar genom detta citat att kultur är en bakomliggande orsak. Som tidigare 

presenterats medför detta tankesätt stereotypifieringar av invandrare och invandrares kulturer 

(jmfr Alinia, 2006). Samtidigt tas en politisk aspekt upp i ovanstående citat, hur olika grupper 

upprätthåller sin identitet. Deniz (1999) diskuterar i sin avhandling strategier hos grupper för 

att upprätthålla sin identitet. Han menar att om majoritetssamhället diskriminerar och kränker 

grupper, stärks gruppernas benägenhet till att upprätthålla en identitet. Detta kan i sin tur leda 

till isolation från majoritetssamhället. Gruppen utformar normer för att upprätthålla sin 



 20

identitet och skapar ett samspel med andra, på ett sådant sätt att intima kontakter över olika 

gränser förhindras. Eftersom identiteten blir en så pass viktig faktor för gruppen, blir frågan 

hur mycket en individ kan avvika från normer och ideal innan gruppen sanktionerar 

avvikelserna för att föra tillbaka individen (Deniz, 1999). 

 

4.1.2.3 Föreställningar om andra länder 

Det finns även attityder hos en av poliserna som tyder på att ”hedersrelaterat våld” är en mer 

eller mindre tillåten handling i andra länder och har ett stöd i dessa länders samhällen. 

 

”…i vissa individbaserade svenska och västerländska så är det här, ska va i 

alla fall, mäns våld mot kvinnor det är ju liksom, det är ju den utövande 

mannen som blir skurken i det hela. Medan i en hederskontext och i ett 

hedersrelaterat liv så hävdar jag att det är kvinnan som är då den som råkar 

illa ut, eftersom man anser att mannen hade rätt att uppfostra sin fru liksom, 

lite underförstått och Fatima har ju oftast inte möjlighet att gå kanske till sin 

släkt eller till hans släkt och söka stöd och hjälp för att fly undan våldet, 

medan jag kan springa över till grannen och få, liksom där dom idiotförklarar 

min man för det han gör i såna fall och så vidare. Så att det kollektiva, vad 

ska man säga, applåderna kontra kollektiva fördömandet det är där du har 

skillnaden…” (polis 2) 

 

Detta kan kopplas till de mönster som polis 1 och polis 2 såg i de ärenden som klassas 

som ”hedersrelaterade”; 

 

”det finns då i dom här länderna där man utövar det här eller dom här 

länderna som ja sa. Jag tycker också att zigenarna här gör det. Jo men det är 

väl ett speciellt mönster, det är ju det här patriarkala med ett överhuvud i 

familjen som bestämmer…” (polis 1) 

 

”Mellanöstern, Balkan, och bort över då, fram till främre delen av Asien, Sri 

Lanka…” (polis 2) 

 

Ovanstående två citat är ett talande exempel på det Sen (2005) och Chakravarti (2005) i deras 

kapitel så tydligt menar; användandet av benämningar på problematik med begreppet ”heder”, 
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leder automatiskt till en association till Mellanöstern och islam. Informanterna fick innan de 

yttrade ovanstående citat, frågan om vad de kan se för mönster i deras ärenden, vad det är som 

mer eller mindre genomsyrar dessa ärenden. Detta kan även kopplas till Hossain och 

Welchman (2005), som menar att när ett problem associeras med ”de andra”, kan det leda till 

att svartmåla en hel grupp. De grova generaliseringar som görs i första citatet under detta 

avsnitt, återspeglar bilden av att svenskar förkastar och fördömer våld mot kvinnor, medan 

andra etniska grupper accepterar och stödjer denna typ av våld. 

 

Även poliserna fick frågan om denna typ av våld och förtryck förekommer i svenska familjer 

och om de mött detta i sitt arbete. Polis 1 har aldrig stött på detta i sitt arbete med svenska 

förhållanden, men tror att det med stor sannolikhet finns samma typ av kontroll, våld och 

förtryck inom vissa religiösa grupper. Polis 2 har stött på dessa omständigheter under svenska 

förhållanden i sitt yrke. 

 

”…det som finns väldigt snarlikt det är hos väldigt små religiösa kristna 

grupper med svenska rötter. Där har jag träffat på någon som hörde hemma i 

Bibelbältet. Om man säger så, så då är det väl i Jönköping. Så att ja, dom har 

också så här tajt att du ska vara oskuld till bröllopsnatten och hela det här 

kittet…” (polis 2) 

 

Dock menar polis 2 att denna form av förtryck, kontroll och våld inte kan jämföras med det 

som klassas som ”hedersrelaterat”, eftersom det inte är samma mängd och volym. I 

utredningen Det blågula glashuset (SOU, 2005:56) talas det om forskning som visar att 

svenska mäns våld mot kvinnor ofta kopplas till psykiska störningar, missbruk eller någon 

annan faktor. Med andra ord kopplas svenska mäns våld till faktorer som normalt sett inte hör 

hemma inom det som anses vara svensk kultur. I ovanstående citat exemplifieras detta, genom 

att samma form av förföljelse och våld grundad på samma tankesätt finns inom helsvenska 

förhållanden, men man väljer att framställa andra bakgrundsfaktorer som exempelvis en 

religiös grupp med sina annorlunda värderingar (som då är avvikande, onormala, jämfört med 

resten av samhällets). Kamali (2005) gör en liknande koppling när det gäller mord. Begår en 

svensk ett mord på en kvinna, klassas det som något ”icke-kulturellt” och ”modernt”. Men 

begår en invandrare ett mord på en kvinna, anses handlingen vara ”kulturell” 

och ”traditionell” (ibid.).  
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4.2 Kunskapskällor kring ”hedersproblematik” 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de kunskapskällor informanterna uppger att de har 

haft. Alla informanter har inte tagit del av någon utbildning för att lära sig om ”heders-

problematik”, utan deras kunskap är baserad på en lång yrkeserfarenhet. Avsnittet är uppdelat 

i två underrubriker; ”Socialtjänstens kunskapskällor” och ”Polisens kunskapskällor”.  

 

4.2.1 Socialtjänstens kunskapskällor 

Alla socialarbetare som intervjuats menar att denna problematik varit känd hos socialtjänster 

runt om i landet sen en lång tid tillbaka, innan det började diskuteras i den offentliga debatten 

och i massmedia. Informanternas kunskapskällor och utbildning varierar i antal och storlek, 

eftersom en del har arbetat med problematiken mycket länge, medan andra har arbetat endast 

ett par år. Socialarbetare 1 har tagit del och tillämpar även till viss del en handbok skriven av 

Kvinnofridsprogrammet (2007) i Malmö stad. Socialarbetare 1 och socialarbetare 2 har båda 

varit på kortare utbildningar, vilket innebär halv-, en- eller tvådagarsutbildningar ett antal 

gånger. Dessa utbildningar har haft föreläsare som arbetet med ”hedersproblematik” och 

privatpersoner som berättat om sina erfarenheter. Socialarbetare 2 uppger också att denne 

läser artiklar kring ämnet och verklighetsbaserade böcker, för att få ytterligare ett perspektiv 

på problematiken. Dessa böckers författare är från Mellanöstern. Socialarbetare 2 har deltagit 

på föreläsningar som hållits av poliserna Juno Blom och Kickis Åhre Älgamo, föreningen 

Sharafs Hjältar och uppger även Stockholms Universitets docent Astrid Schlytters böcker som 

kunskapskällor. Socialarbetare 3 uppger Åsa Eldéns avhandling (2003) som en kunskapskälla, 

samt Unni Wikans forskning. Socialarbetare 1 och socialarbetare 3 utbildar/konsulterar eller 

har utbildat/konsulterat andra socialtjänster inom området, och har varit delaktiga i skapandet 

av handböcker. 

 

Informanternas huvudsakliga källor verkar vara sådana som anammar kulturalistiska 

förklaringar. Handboken (Kvinnofridsprogrammet, 2007) som socialarbetare 1 använder 

betonar flera gånger att problematiken inte kan kopplas till en viss etnisk grupp. Handboken 

nämner också att om ”hedersrelaterat våld och förtryck” förekommer inom en viss grupp, är 

det viktigt att komma ihåg att företeelsen inte är representativ för hela gruppen. Samtidigt 

spricker denna fasad, eftersom i handbokens kapitel där varningstecken som socialtjänsten bör 

uppmärksamma presenteras, står det; ”Familjen kommer från ett land där hedersproblematik 

existerar” (Kvinnofridsprogrammet, 2007). Detta antyder att hedersproblematik finns i vissa 
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specifika länder och uppmanar de målgrupper handboken vänder sig till, att se det som ett 

varningstecken om en klient kommer från ett sådant land. Ett skillnadstänkande och en 

kategorisering gentemot klienter förespråkas på så sätt (jmfr Wilhelmsson, 2008). Andra 

kunskapskällor som används av informanterna, förespråkar tydligare detta skillnadstänkande i 

termer om kultur. Schlytter (2004) och Wikan (2004) ser ”hedersrelaterat våld” som en 

konsekvens av en kultur. Juno Blom talar enligt Wilhelmsson (2008) också om problematiken 

i en ”vi” och ”dom” kontext. Kickis Åhre Älgamo (Skoglund, 2008) tillsammans med Sharafs 

hjältar (Fryshuset/Elektra, 2008) talar om ”hederskulturer” och ”hedersrelaterat våld”. Eldéns 

(2003) avhandling diskuterar ”heder” utifrån ett könsmaktsperspektiv. I en så stark 

polariserad debatt som denna, har informanterna i stort sett bara haft kunskapskällor från den 

ena flanken. Den andra sidan, som förespråkar ett tänkande bortom kulturella faktorer och 

tvångströjor (jmfr Alinia, 2006; de los Reyes, 2003, de los Reyes, Molina, & Mulinari, 2003; 

Hossain & Welchman, 2005; Kamali, 2005), är närmast obefintlig i informanternas källor.  

 

4.2.2 Polisens kunskapskällor 

En av poliserna som har intervjuats har en lång erfarenhet av arbetet med ”heders-

problematik”. De andra två poliserna har en kortare yrkeserfarenhet på ett fåtal år. Polis 1 har 

deltagit på föreläsningar som hållits inom myndigheten kring problematiken och läser även 

till sig kunskap på egen hand i form av verklighetsbeskrivningar. Polis 2 har arbetat med 

problematiken så länge att denne även utbildar andra poliser inom området. När polis 2 

började arbeta med ”hedersproblematik” fanns det inte mycket forskning kring ämnet och 

därför har denna informant inte kunnat uppge några kunskapskällor. Yrkeserfarenheten har 

istället bidragit till den kunskap som denne besitter. Polis 3 har tagit del av 

utbildningsmaterial producerat från Rikspolisstyrelsen (2007), men även annat material som 

varit ämnat till andra myndigheter, fast kan tillämpas och användas i informationssyfte även 

inom polisarbetet. Polis 3 har deltagit samt kommer att delta på föreläsningar där polis Juno 

Blom och föreningen Sharafs Hjältar informerar. Denna informant har också gått på 

universitetsutbildning kring ”Våld i nära relationer”, vilket var en treveckorskurs som bland 

annat berörde ”hedersproblematik”. Polis 3 läser även självbiografier som berör området, 

skrivna av författare med utländsk bakgrund. Dessa självbiografier ger ett annat perspektiv, 

menar denne informant. 

 

” … det finns ingen sån här baktanke känns det som i dom här böckerna vilket 

gör att det, den information man får, eftersom dom då kan skriva bakom ett 
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dolt namn alltså, är väldigt riktigt. Och där kan man också se hur många 

olika situationer som man har befunnit sig i och vad det beror på och så…” 

(polis 3) 

  

Polisernas kunskapskällor förespråkar kulturalistiska förklaringsmodeller och bakgrunds-

faktorer på ”hedersproblematik”. Både Juno Blom och Sharafs Hjältar talar i termer om 

kulturer och ”hedersrelaterat våld”. Rikspolisstyrelsens handbok (2007) är den som använts 

av polis 3 och är densamma som har granskats i Wilhelmssons studie (2008). Wilhelmssons 

(2008) granskning av handboken lyfter fram hur det påstås att fenomenet inte kan kopplas till 

en viss kultur. Samtidigt visar Wilhelmsson (2008) att det finns en jämförelse i handboken 

mellan gärningsmän från våld mot person i nära relation, kontra en gärningsman som 

utövar ”hedersrelaterat våld”. Skillnaderna som påvisas, är att gärningsmannen som utövar 

hedersrelaterat våld ofta känner stolthet och att handlingarna ”ger respekt inom den etniska 

gruppen”. Detta menar Wilhelmsson (2008) är rasistiska påståenden, som betraktar gruppen 

som en homogen massa som stödjer gärningsmannen. Att använda sig av en sådan handbok, 

förmedlar en bild av problematiken som till vissa delar är baserad på felaktiga uppfattningar 

om hela grupper.  

 

När polisinformanterna själva läser sig till ämnet genom verklighetsbeskrivningar och/eller 

självbiografier, väljer de författare med utländsk härkomst, för att de anser att dessa författare 

ger ett annat perspektiv och en annan typ av information. Wilhelmsson (2008) diskuterar hur 

lämpligt det är att ta del av sådana berättelser (som återfinns i några av de handböcker hon 

granskat) i syftet att öka kunskap. Hon menar att dessa berättelser är mycket starka och 

påverkar läsarna. Om en berättelse innehåller många negativa åsikter om män exempelvis, 

menar Wilhelmsson (2008) att läsaren påverkas av skribentens åsikter och detta kan få utlopp 

senare i den professionelles yrkesutövning. Att läsa verklighetsbeskrivningar kan vara 

problematiskt om dessa används för att styrka de kulturalistiska förklaringarna på 

problematiken och kan i sin tur leda till en snedvriden bild. Frågan blir på så sätt, med vilka 

glasögon läser poliserna dessa utsagor? 

 

4.3 Socialarbetares och polisers arbete med ”hedersproblematik” 

Detta avsnitt är uppdelat i två underavdelningar, nämligen ”Socialtjänstens arbete” 

och ”Polisens arbete”. Här presenteras också hur de kunskapskällor som introducerats i 

föregående kapitel tillämpas i det praktiska sociala arbetet och polisarbetet.  
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4.3.1 Socialtjänstens arbete 

Alla kommuner erbjuder någon form av stöd, antingen i den regelbundna kontakten med 

handläggare på socialtjänsten, eller i form av någon kontaktperson. Gemensamt är att alla 

socialtjänster hjälper till om klienten måste överflyttas till en annan kommun för att skyddas 

och att de har regelbundna kontakter med andra instanser och frivilligorganisationer 

(exempelvis kvinnojourer). Alla tre informanter talar om att i de fall klienten är hotad och 

flyttar till en annan kommun, så måste en anpassning ske hos klienten till de nya 

levnadsförhållandena, i form av exempelvis säkerhetstänkande. I denna process finns både 

socialarbetare och frivilligorganisationer involverade som stöttar och rådgiver. Det är vanligt 

att klienter hamnar på olika skyddade boenden. En del av dessa boenden erbjuder många olika 

typer av insatser, som exempelvis krisbearbetning och gruppverksamheter. I de fall klienten 

tvingas flytta på grund av dennes säkerhet, erbjuder socialtjänsten stödinsatser. Vissa 

socialarbetare gör även nätverkskartor tillsammans med klienter, för att kartlägga var 

eventuella hot och eventuellt stöd kan tänkas finnas. 

 

Av de tre informanter som intervjuats tillämpar endast en socialarbetare handböcker i det 

praktiska arbetet. Då handlar det om två typer av frågor som finns i handboken (Kvinnofrids-

programmet, 2007), som används i mötet med klienten för att skapa en bild av den utsattes 

situation. Dessa frågor är; ”Vad vill du göra som du inte får?” och ”Vad måste du göra som du 

inte vill?” och fungerar som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Utöver detta utgår inte 

dennes arbete efter handboken. De tre informanterna ställer sig positiva till de handböcker 

som finns till förfogande.  

 

”En handbok är alltid en handbok om du förstår vad jag menar, den ger en 

översikt och en bra ingång i det hela, men generaliserar ju.”  

(socialarbetare 1) 

 

”…men där ser man att mindre kommuner och landsortskommuner och så, 

blir väldigt chockade när dom får den här typen av ärenden och står ganska 

handfallna och så, och där är väl handböcker bra då… Alltså att, ja men det 

här är inte hedersproblematik för dom här uppfyller inte det och det och det, 

liksom som står i den här boken att ska va. Alltså det här att kunna nyansera 

och kunna, ja, kalla våld för olika saker eller att våld är detsamma om det är 
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kränkningar eller om det är misshandel med tillhyggen. Så att, alltså att man 

kan liksom ha den typen av definitioner…” (socialarbetare 3) 

 

Ovanstående citat visar att socialarbetarna har en positiv inställning till handböcker, men 

samtidigt har en viss distans till dom, eftersom de menar att generaliseringar i manualerna 

förekommer och att man måste ha förmåga att nyansera de bilder som förmedlas. En viktig 

aspekt att lyfta fram kring det sociala arbetet när det gäller ”hedersrelaterat våld”, är att 

socialarbetares kompetenser och kunskaper varierar markant inom området i olika delar av 

landet. Vissa kommuner och landsdelar är mer insatta än andra. Som det berättas i citatet ovan, 

vänder sig ofta de oerfarna handläggarna till de mer erfarna. Den roll som de erfarna 

handläggarna spelar, blir på så sätt mycket viktig i formandet av de oerfarnas arbete.  

 

4.3.2 Polisens arbete 

Alla tre polisinformanter berättar att de arbetar med hjälp av olika riskbildsanalyser och 

nätverkskartor, för att kartlägga den utsattes situation. De handböcker som finns till polisers 

förfogande i arbetet med ”hedersproblematik” ger konkreta tips på vad man bör tänka på, på 

en brottsplats och i förhör av misstänkta, vittnen och målsägande. Ett exempel på tips som 

finns i handböckerna är att försiktighet ska iakttas i valet av tolk, eftersom det har funnits 

tillfällen då en tolk som använts har spridit information vidare från förhörstillfällen 

(Rikspolisstyrelsen, 2007). Polis 3 använder handböcker som en slags checklista i det dagliga 

arbetet. Medling är också något två av studiens informanter arbetar med och informanterna 

ställer sig positiva till denna metod eftersom de menar att det ger ett bra resultat. Poliserna 

agerar då medlare mellan målsägande och dennes familj och förespråkar att konflikten kan 

lösas genom samtal och att våld inte behöver förekomma. 

 

”Och det har varit lyckat än så länge. Nu vet man inte hur det ser ut om fem 

år men än så länge så har det funkat ett par år nu” (polis 2) 

 

Det framgår i informanternas svar att de metoder för att arbeta med ”hedersproblematik” som 

förespråkas i handböcker är något informanterna arbetar efter. Även om alla informanter inte 

säger att de arbetar utefter en handbok, påminner eller liknar deras arbetsmetoder med 

handbokens. Men eftersom åtminstone en handbok som finns till polisers förfogande (och 

som tillämpas i den ena polisens arbete) innehåller föreställningar som är diskriminerande och 

rasistiska (jmfr avsnitt 4.2.2), blir frågan hur effektiva och användbara dessa handböcker 
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egentligen är. Sprider de missvisande bilder av problematiken? Vilka konsekvenser får detta? 

Ett diskriminerande arbete leder till ineffektivitet. Att en grupp känner sig diskriminerad av en 

statlig myndighet skapar stora problem och försvårar relationen mellan alla parter. Flera 

studier har gjorts som visat att olika grupper har erfarenheter av diskriminering från 

poliskåren, som de anser är grundad i deras etniska tillhörighet. Denna diskriminering är 

relativt vanlig enligt studiernas resultat (SOU 2005:56). Mot denna bakgrund förvärrar 

handböcker med diskriminerande attityder relationer mellan polis och samhälle. 

 

4.4 Unga män med ”hedersrelaterade problem”  

I detta avsnitt presenteras och analyseras informanternas svar om unga män som är utsatta 

för ”hedersrelaterat våld och förtryck”. 

 

4.4.1 Utsätts män för ”hedersrelaterat våld och förtryck”? 

”…söner i familjerna kanske då har till uppgift att kontrollera sina systrar 

och dom kanske i sin tur också är mer medvetna än sina föräldrar om hur det 

fungerar i det nya samhället, vilket gör att dom kan ha svårigheter med att 

ryckas lite där emellan om vad dom borde göra och vad pappa och mamma 

tycker, eller vad som är okej här, eller vad som är rätt här, vilket gör också 

att dom kan bli utsatta för våld eller hot om dom inte följer familjens regler. 

Jaa, utifrån den kontroll som dom ska ha eller så och även själva då vilka 

dom träffar, alltså nya tjejer som dom träffar. Det kan vara okej att dom 

träffar en svensk tjej men när det kommer till att gifta sig så går det absolut 

inte. Utan dom lever också nog, kanske inte i samma utsträckning men i 

någon annan form också…”  (polis 3) 

 

Alla informanter anser att problematiken även finns hos pojkar och att det är något som inte 

uppmärksammats på samma sätt som flickors problematik. Informanterna har olika 

uppfattningar om varför uppmärksamheten inte riktats mot unga mäns situation. En 

informant menar att det är på grund av att unga män som är utsatta är en mycket mindre 

grupp, jämfört med kvinnor. En annan informant menar att våld mellan män och mot män, 

inte kategoriseras och identifieras på samma sätt som våld mot kvinnor. På så sätt synliggörs 

inte denna grupp lika tydligt. Även handböcker (Kvinnofridsprogrammet, 2007; 
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Rikspolisstyrelsen, 2007) och forskning (Ekström, 2005) återspeglar samma bild, att proble-

matiken också finns bland unga män. 

 

Unga mäns problematik handlar till stor del om arrangerade äktenskap, bortgifte eller att 

utöva någon form av kontroll på systrar. Män med en sexuell läggning som inte är accepterad 

av familjen utsätts också enligt flera informanter för ”hedersrelaterat våld och förtryck”.  

 

”Dom skulle också hålla reda på sin syster. Det finns en hel del exempel. Det 

är när bröderna går till skolan för att kontrollera att systern inte pratar med 

killar på rasten. Jag menar, dom är ju 16-åriga killar, dom vill ju inte det 

egentligen” (polis 1) 

 

Trots att unga män också kan uppleva våld och förtryck ser de flesta informanter en klar 

skillnad jämfört med kvinnor. Det handlar om att män har en större frihet, jämfört med 

kvinnor. Samtidigt är det fysiska våldet riktat mot män ofta grövre, jämfört med våldet mot 

kvinnor, menar en av informanterna. 

 

”Killarna har ju möjlighet att göra lite mer än vad tjejerna har. Killarna 

förväntas ju också vara egentligen oskuld och så vidare, men där är det ju 

också så att man inte frågar. Frågar man inte så får man inget svar och då 

behöver man inget veta. Vi träffar på killar som har varit minst lika hårt 

hållna som tjejerna har varit. Vad jag tycker man ser också det är att det 

fysiska våldet gentemot sönerna är bra mycket mera grövre jämför med 

tjejerna…” (polis 2) 

 

Detta resonemang återfinns även i handböcker (Kvinnofridsprogrammet, 2007; Rikspolis-

styrelsen, 2007) och forskning (Ekström, 2005), att det finns skillnader mellan hur våld och 

förtryck mot kvinnor respektive mot män ser ut. Mannens utsatthet beror på att denne 

antingen själv ska giftas bort, eller att denne måste kontrollera systrar från att gå emot 

familjens regler (ibid.). Dessa källor (ibid.) talar även om att andra sexuella läggningar än 

den familjen accepterar, kan leda till våld och förtryck av unga män. 
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4.4.2 Socialtjänstens och polisens kompetenser och insatser kring män 

När det gäller socialtjänstens och polisens kompetens, kunskap och resurser kring män 

med ”hedersproblematik” är alla informanter överens om att det är en stor brist. Det finns 

ofta inga resurser eller insatser alls, riktade till denna grupp. Socialarbetarna menar att unga 

män ofta hänvisas till verksamheten Sharafs Hjältar, som kan erbjuda stöd. Sharafs Hjältar är 

en del av organisationen Elektra, som arbetar mot ”hedersförtryck” (Kvinnoforum, 2005). 

Skyddade boenden för män är väldigt svåra att hitta och en informant exemplifierar genom 

att berätta hur män tvingas ta in på hotell eller bo hos vänner för att få skydd.  

 

”…men det jag kan säga allmänt om X-länet är att det finns ingenting i för 

männen, det kvittar om de är svenskar eller ej. Det finns ingenting, man är 

inte intresserad att jobba med det.” (socialarbetare 2) 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1:1, ska samhällets socialtjänst främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet (Sveriges Rikes Lag, 2008). Om situationen i Sverige ser ut 

som informanterna beskriver, att unga män med denna problematik på sin höjd kan vända sig 

till en frivilligorganisation, visar det på att det finns stora kompetens- och insatsbrister. Enligt 

Polislagen 1:1, ska polisens arbete syfta till att främja allmän ordning och säkerhet (Sveriges 

Rikes Lag, 2008). Om situationen för denna grupp ser ut som studiens informanter menar, 

fullföljs varken Socialtjänstlagens eller Polislagens första paragrafer, då samhället inte 

förebygger och skyddar unga män som utsätts för ”hedersrelaterat våld och förtryck”. 
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5. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, huruvida frågeställningar och syften är uppfyllda, 

studiens styrkor och svagheter samt uppsatsens betydelse för respektive yrkesgrupp. 

 

Studiens resultatdel kring socialarbetares och polisers attityder, ger en tydlig bild över vad 

informanterna inom varje yrkesgrupp tänker. Socialarbetare försöker att inte koppla ihop 

problematiken med vissa etniska grupper, men trots detta så synliggörs ett skillnadstänkande 

i termer av ”vi” och ”dom”. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och referenslitteratur, 

blir socialarbetarnas motstånd till ”hederskultur” samt användandet av begrepp 

såsom ”hedersrelaterat våld” dubbeltydigt, eftersom begreppen egentligen förmedlar samma 

bild. Poliser tänker mycket mer i termer av kultur och etniska grupper, jämfört med 

socialarbetarna. Poliserna har på så sätt ett tydligare skillnadstänkande i ”vi” och ”dom”, där 

problematiken kopplas till just vissa grupper. Att deras uttalanden så starkt är kopplade till 

vissa nationaliteter leder till att de inte kan se människorna bakom, utan istället ser etniciteter, 

kulturer och geografiska områden. Vad grundar sig polisers kategoriserande attityder i? Detta 

resultat, kan ligga till grund för framtida forskning, där anledningar bakom socialarbetares 

och polisers olika tänkande kring invandrarfrågor undersöks. Är det något som grundar sig i 

yrkenas utbildning, historia eller finns det någon politisk koppling? Det finns även 

föreställningar hos båda yrkesgrupperna att problematiken är mer accepterad och tillåten i 

andra samhällen än den svenska. Vi menar att oavsett hur många ärenden man handlägger 

under sitt arbetsliv, bör man aldrig generalisera företeelser till en större massa eller grupp, 

eftersom detta kan leda till diskriminering och ickeprofessionella bemötanden. 

Generaliseringar och kategoriseringar kan också i slutändan leda till att man inte ser en 

specifik situations helhet, då man på förhand redan definierat den. 

 

Resultatdelen som behandlar kunskapskällorna kring ”hedersrelaterat våld och förtryck” 

visar också på samma tendenser som föregående kapitel. De kunskapskällor överlag som 

används inom båda yrkesgrupperna berör problematiken som om den tillhör och härstammar 

från ”de andra”. Detta ger i sin tur en prägel över det praktiska arbetet. Även arbetet är 

inställt på en exotisering av problematiken där den associeras till ”de andra”, vilket kan här-

stamma från påverkan av kunskapskällor och den allmänna diskursen kring ”hedersrelaterat 

våld och förtryck”. Exotiseringen blir tydlig när man granskar utbildningsmaterialet som 

finns till förfogande, där det direkt eller indirekt antyds att problematiken rör ”de andra”, 

genom att olikheter mellan svenska och icke-svenska förhållanden synliggörs regelbundet i 
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materialet. De huvudsakliga källorna som används i informanternas arbete anammar och 

förespråkar även de kulturalistiska förklaringarna på problematiken. Att tänka i termer av 

kultur och ”vi” och ”dom” kan leda till ineffektiva och diskriminerande ingripanden, 

associationer till vissa geografiska områden och att helhetsbilden inte lyfts fram.   

 

Unga mäns förhållanden är också något som lyfts fram i resultatet. Slutsatserna som kan dras 

är att alla informanter menar att det finns män som utsätts för ”hedersrelaterat våld och 

förtryck”. Vidare menar informanterna att det finns brister på kompetens-, insats- och 

kunskapsnivå kring denna grupp. Om den bild som informanterna förmedlar överensstämmer 

med verkligheten bör förändringar ske.  

 

Syfte och frågeställningar har besvarats i denna studie. Informanternas svar har analyserats 

med hjälp av relevant litteratur. Vissa frågor och vissa delar har fått mer utrymme än andra 

och detta har skett med hänsyn till hur mycket informanterna svarade på respektive område. 

Vissa resultatdelar som exempelvis ”Attityder hos socialarbetare och poliser”, är mycket 

bredare och större än andra, som exempelvis ”Kunskapskällor kring ”hedersproblematik”. 

Därmed har en ojämn fördelning och vikt skett på de olika resultatdelarna, men fråge-

ställningarna har ändå blivit besvarade. 

 

Studiens styrkor är att den belyser ett ämnesområde som är tämligen nytt och outforskat. 

Professionellas attityder kring denna problematik har inte lyfts fram till en större grad, på det 

sätt som görs i denna studie, tidigare. Att studien även belyser och diskuterar kring vilket 

utbildningsmaterial som används och hur det tillämpas, är också en styrka eftersom det 

faktiska arbetet granskas. Unga mäns situationer med ”hedersproblematik” lyfts också fram, 

vilket som tidigare nämnts, är ett område där forskning och kunskap ännu inte finns i någon 

större grad. 

 

En av frågeställningarna berör hur utbildningsmaterial tillämpas i det praktiska arbetet och 

det kan ses som en svaghet att alla informanter inte tagit del av dessa. Trots detta faktum har 

dock nästan alla övriga kunskapskällor varit identiska eller förespråkat mer eller mindre 

samma bild, och därför har informanterna och deras svar bedömts vara lämpliga att använda i 

studien. 
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Studien kan, tillsammans med annan forskning (jmfr Wilhelmsson, 2008) finnas som 

underlag för diskussion inom respektive yrkesgrupp. Att problematisera, ifrågasätta och 

definiera begrepp är i båda yrkesgruppers intresse, då det leder till en nyanserad och djupare 

förståelse för de människor, företeelser och problematiker de möter i arbetslivet. Det leder 

också till att den enskilde lär sig att kritiskt granska sitt arbete och insikten att ingen 

problematik kan förenklas och bortförklaras med hjälp av kulturella faktorer. Insikten att 

invandrares problem är en del av det svenska samhällets problem är mycket viktig och därför 

kan ett skillnadstänkande inte få finnas. 

 

Slutligen vill vi betona betydelsen av att kunna förebygga och arbeta med denna problematik. 

Det ligger i allas intressen att kompetenser, resurser och insatser finns tillgängliga och att 

arbetet kring detta område aldrig upphör. Vi menar att den kulturalisering av problematiken 

som skapats bara tjänar till en förenkling och en svart-vit bild kring ämnet, som samtidigt 

leder till exkludering och diskriminering av vissa grupper i samhället. ”Hedersrelaterat våld 

och förtryck” är inget unikt för invandrargrupper och finns inom alla grupper i alla samhällen. 
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide för socialarbetare 
 

Informantens bakgrund 

- Hur länge har Du arbetat med klienter som har hedersrelaterade problem? 

- Har Du arbetat tidigare på någon annan enhet/myndighet där denna problematik varit aktuell hos 

klienter? 

 

Egna attityder 

- Vad tycker Du om det så kallade hedersrelaterade våldet? 

- Vad beror det på? Vad är dess orsaker? Varför förekommer det i Sverige? 

- Vad tycker Du om debatterna och insatserna som finns kring våldet? 

 

Utbildning inom området 

- Har Du fått någon utbildning kring problematiken? Om ja, när, i vilken omfattning, vem utbildade, 

vilka lärdomar fick Du, hade ni något material? 

- Har Du någon gång fått ta del av och använt dig av någon manual/handbok/guide för att arbeta med 

dessa frågor? Om ja, vem har skrivit materialet, i vilket sammanhang fick ni ta del av 

manualen/handboken/guiden. 

- Om manual/handbok/guide har använts, hur har de metoderna som manualen/handboken/guiden 

förespråkar tillämpats i det praktiska arbetet? 

- Om manual/handbok/guide har använts, tycker du att metoderna och den information som 

manualen/handboken/guiden innehåller, överensstämmer med verkligheten? 

- Om manual/handbok/guide inte använts, hur arbetar Du med klienter som har hedersrelaterad 

problematik? 

 

Det sociala arbetet med klienterna 

- Vad tycker Du är svårast när klienter har en sådan problematik? 

- Vad tycker Du är viktigast i arbetet med sådana målgrupper? Vilka omständigheter i klientens liv anser 

Du att man ska lägga speciell vikt på? 

- Hur ser resultatet ut av Ert arbete på enheten? Får Du en känsla av att insatsen och arbetet hjälper 

klienten? 

- Ser Du något speciellt mönster hos dina klienter? Har de något gemensamt? 

 

Unga män med så kallade hedersrelaterade problem 

- Drabbas även unga män av hedersrelaterade problem? Om ja, hur och vad handlar dessa om då?  

- Ser Du något mönster hos unga män som har hedersrelaterade problem? 

- Ser du någon skillnad mellan manliga och kvinnliga klienter med denna problematik? 

- Finns det något du saknar i det sociala arbetet med dessa klienter?  



 38

Bilaga 2  
 

Intervjuguide till polis 1 och polis 3 
 

Informantens bakgrund 

- Hur länge har Du arbetat med hedersrelaterade brott? 

- När kom Du i kontakt med hedersrelaterade brott för första gången? 

- Har Du tidigare arbetat på någon annan enhet/myndighet med denna typ av brott? 

 

Egna attityder 

- Vad tycker Du om det så kallade hedersrelaterade våldet? 

- Vad beror det på? Vad är dess orsaker? Varför förekommer det i Sverige? 

- Vad tycker Du om debatterna och insatserna som finns kring våldet? 

 

Utbildning inom området 

- Har Du fått någon utbildning kring hedersrelaterat våld? Om ja, när, i vilken omfattning, vem utbildade, 

vilka lärdomar fick Du, hade Du något material? 

- Har Du någon gång fått ta del av och använt dig av någon manual/handbok/guide för att arbeta med 

dessa frågor? Om ja, vem har skrivit materialet, i vilket sammanhang fick ni ta del av 

manualen/handboken/guiden. 

- Om manual/handbok/guide har använts, hur har de metoderna som manualen/handboken/guiden 

förespråkar tillämpats i det praktiska arbetet? 

- Om manual/handbok/guide har använts, tycker du att metoderna och den information som 

manualen/handboken/guiden innehåller, överensstämmer med verkligheten? 

- Om manual/handbok/guide inte använts, hur arbetar Du med hedersrelaterade brott? 

 

Polisarbetet med denna typ av brott 

- Vad tycker Du är svårast i arbetet med hedersrelaterade brott? 

- Vilka faktorer anser Du är viktiga att lyfta fram i denna typ av brott?  

- Hur uppfattar Du resultatet av ert arbete? Vad tycker Du om polisens insatser i dessa frågor? Anser Du 

att det finns några luckor i polisens arbete? 

- Tycker Du att polisen kan förebygga denna typ av brott? 

- Ser Du något speciellt mönster hos förövarna? Har de något gemensamt? 

 

Unga män med så kallade hedersrelaterade problem 

- Drabbas även unga män av hedersrelaterade problem? Om ja, hur och vad handlar dessa om då?  

- Ser Du något mönster hos unga män som har hedersrelaterade problem? 

- Vad är skillnaden mellan hedersrelaterade brott som är riktade mot kvinnor respektive män? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide till polis 2 
 

Informantens bakgrund 

- Varför började Du arbeta med hedersproblematik? 

- Hur länge har Du arbetat hedersrelaterade problematik? 

- Har Du tidigare arbetat på någon annan enhet/myndighet där denna problematik varit aktuell? 

 

Egna attityder 

- Hur definierar Du hedersproblematik? Vad innebär denna problematik? 

- Vad tycker Du om begreppen hederskultur och hedersproblematik? 

- Vad tycker Du om det så kallade hedersrelaterade våldet? 

- Vad beror det på? Vad är dess orsaker? Varför förekommer det i Sverige? 

- Vad tycker Du om debatterna och insatserna som finns kring problematiken? 

 

Utbildning inom området 

- Har Du fått någon utbildning kring problematiken? Om ja, när, i vilken omfattning, vem utbildade, 

vilka lärdomar fick Du, hade Du något material? 

- Har Du någon gång fått ta del av och använt dig av någon manual/handbok/guide för att arbeta med 

dessa frågor? Om ja, vem har skrivit materialet, i vilket sammanhang fick ni ta del av 

manualen/handboken/guiden. 

- Om manual/handbok/guide har använts, hur har de metoderna som manualen/handboken/guiden 

förespråkar tillämpats i det praktiska arbetet? 

- Om manual/handbok/guide har använts, tycker du att metoderna och den information som 

manualen/handboken/guiden innehåller, överensstämmer med verkligheten? 

 

Informantens arbete och arbetets mål 

- På vilket sätt arbetar Du? 

- Vad tycker Du är svårast respektive viktigast när det gäller denna problematik? 

- Hur ser resultatet ut av Ditt arbete?  

- Ser Du något speciellt mönster hos förövare och offer?  

- Vad vill Du uppnå med Ditt arbete? 

 

Unga män med så kallade hedersrelaterade problem 

- Drabbas även unga män av hedersrelaterade problem? Om ja, hur och vad handlar dessa om då?  

- Ser Du något mönster hos unga män som har hedersrelaterade problem? 

- Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga offer? 

- Tycker Du det finns några brister i socialtjänstens och polisens arbete med denna problematik? Om ja, 

vilka och hur kan det lösas?  


