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1. Inledning 

1.1 Personlig prolog 

Som socionomstuderande på Mittuniversitet i Östersund hade jag en av mina praktikperioder 

på socialtjänsten i en liten kommun i Östergötlandslän. Under min praktik fick jag uppleva 

när socialtjänsten fick in sin första anmälan där misstanke om att ”hedersrelaterad” 

problematik förelåg. Anmälan gällde en 17 årig somalisk flicka som hade försvunnit från 

kommunen, till en början verkade det rör sig om typisk ”tonårsproblematik”, att flickan 

”bara” hade rymt hemifrån. Men under utredningens gång kom uppgifter in från skolkuratorn, 

om att flickan varit orolig för att bli bortgift, även oroad över det faktum om hennes släkt 

skulle få reda på att hon gjort en abort. I och med detta blev utredningen mer komplicerad då 

socialsekreterarna på socialtjänsten inte riktigt visste hur de skulle handlägga ärendet, utifall 

om problematiken rörde ”hedersrelaterat” problem. Frågetecken fanns om flickans föräldrar 

visste mer än vad de uppgav och om vilka uppgifter socialtjänsten skulle lämna ut till dem. 

Denna kommun hade ingen handledningsplan för ”hedersrelaterat” våld och förtryck, den 

kunskap de hade kom ifrån enstaka utbildningsdagar. Jag upplevde under detta ärende, att 

socialsekreterarna på min praktikplats kände osäkerhet om vad ”hedersrelaterad” problematik 

var och att de hade handläggningsproblem. Dessvärre slutade min praktik innan utredningen 

var klar, varför jag inte fick vet om det var ”hedersrelaterad” problematik som förelåg eller 

om det handlade om vanliga tonårsproblem. Situationen gjorde dock att jag ifrågasatte de 

kunskapskällor som fanns tillgängliga för socialtjänsten om ”hedersrelaterat” våld, jag trodde 

inte heller att alla socialkontor i Sverige har den kunskap och erfarenheter som fodras för att 

handlägga ärenden där ”hedersrelaterade” problem förekommer.  

1.2 Bakgrund 

Förekomsten av ”hedersrelaterat” våld och förtryck har länge varit dolt för den offentliga 

sektorn, flickor som utsatts för hedersförtyck har länge fått leva i tystnad. Kunskapen om 

problemet har varit bristande både för allmänheten och i det sociala arbetet. Eldén (2003) 

skriver att den svenska offentliga diskussionen om ”hedersbrott” uppdagades vintern 

1996/1997 när ett antal ”hedersrelaterade” mord uppmärksammandes i den svenska media 

debatten. Det ”hedersmord/brott” som då fick störst rubriker, var mordet på irakisk födda 

Sara, som skedde i december 1996. Tillsammans med mordet på Pela som mördades 1999 och 
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Fadime som mördades 2002, har dessa unga kvinnors öden uppmärksammat våld och förtryck 

som sker i hederns namn (Eldén, 2003). Efter mordet på Fadime tilltog media debatten med 

en rasande fart, kravet på åtgärder på en nationell och regional nivå ställdes på samhället. 

Tyvärr har diskussionen lett att ”hedersrelaterat” våld och förtryck ses som en orsak av 

kulturella aspekter och ett integrationsproblem, problemet har länge skilt från 

jämlikhetsfrågan. Nuñez (2004) ifrågasatte medias roll som framställt ”hedersvåldet” ur en 

kulturell kontext, vilket skapar fördomar mot ”invandrar män” som förtrycker sina kvinnor, 

istället för att se våldets orsaker. Problem uppstår för personer som är utsatt för 

”hedersrelaterat” våld och förtryck, vid kontakten med socialtjänsten. Nuñez skrev att 

bemötande är ett problem och om den utsatta får hjälp liknas vid ett lotteri. Problemet bottnar 

i bristande kunskap hos socialtjänsten om ”hedersrelaterad” problematik. Den hjälpsökande 

ses som ”annorlunda” på grund av kultur skillnader. Tyvärr har ”hedersproblematiken” fått en 

”vi” och ”dem” stämpel som förstärkts med medias roll (Nuñez, 2004). Som Eldén uttrycker 

det i sin avhandling från 2003, heder på liv och död, hedersmord var för svenskarna något 

som upplevdes som exotisk och främmande. I dagens svenska samhälle är begreppet en 

verklighet och hedersmord är något som de flesta har en åsikt om (ibid.). Kamali (2002) har 

formulerat att Sverige har förändrats under de senaste årtionden och att många olika grupper 

från världens alla hörn lever och samspelar med varandra. Vissa grupper hamnar i 

ekonomiska och sociala svårigheter som tvingar dem till kontakt med svenska myndigheter, 

som socialtjänsten. Det traditionella socialarbetet har kritiserats för att sakna kunskap för att 

möta personer med annan etnisk bakgrund, krav ställs på socialtjänsten om att öka ”kultur 

kompetensen” (Kamali, 2002). 

Till följd av debatten blev att regeringen markerade på en nationell nivå kommunernas ansvar 

för att ge hjälp och skydd till de individer som utsätts för våld och förtryck. Under perioden 

2003-2007 avsatte regeringen 180 miljoner kronor för insatser mot ”hedersrelaterat” våld. 

Dessförinnan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att göra en kartläggning över våldets 

förekomst, för att kunna avgöra behovet av insatser (Gruber, 2007). Resultatet av 

länsstyrelsernas kartläggningar visade 2004 att mellan 1500-2000 flickor och kvinnor utsattes 

för ”hedersrelaterat” våld och förtryck och att 10-15 % av dess var i behov av skyddat boende. 

Ytterligare har regeringen givit uppdraget till samtliga länsstyrelser att lämna stöd till de 

insatser som behovs i arbetet mot ”hedersrelaterat” våld, resultatet av detta skulle redovisas 

innan 2010 (skr 2007/08:39). Regeringens satsningar har resulterat i insatser på regional nivå. 
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Östergötlands län har utöver sitt uppdrag på regional nivå, fått i uppdrag att utveckla insatser 

mot ”hedersrelaterat” våld och förtryck på nationell nivå. Östergötlands länsstyrelse har 

utformat en handbok till socialtjänst och skola, som innehåller information om 

”hedersrelaterat” våld. Länsstyrelserna har även satsat på utbildnings dagar för skolan och 

uppmanat dem att utveckla handlingsplaner (Gruber, 2007).  

Mot denna bakgrund kommer denna studie undersöka socialtjänstens åtgärder för att uppnå en 

större kompetens för att möta klienter som lever med ”hedersrelaterat” våld och förtryck. I det 

sociala arbetet möter vi allt oftare familjer och individer som har en annan etnisk bakgrund, 

detta medför socialproblematik som det svenska traditionella socialarbetet inte alltid passar att 

tillämpas på. Vilket gör det aktuellt för kommunernas socialtjänster att öka kunskapen om/och 

upprätta handlinsplaner för problematik som ”hedersrelaterat” våld och förtryck. 

1.3 Tidigare forskning 

Sabina Gruber skriver i sin rapport (2007) att forskning i Sverige om hot och våld mot 

kvinnor, är ett välutvecklat forskningsområde, men ur ett genusperspektiv. Den etniska 

synvinkeln är begränsad. De finns några studier om ”hederskulturer” och ”hedersrelaterat” 

våld. Gruber (2007) nämner Åsa Eldéns avhandling, ”heder på liv och död”, Unni Wikans 

(2004) bok, ”en fråga om heder” och Astrid Schlytters (2004) diskussion och analys om 

”hederskulturer”. Gruber anmärkte att dessa studier är problematisk då de diskuterar 

”hedersrelaterat” våld och förtryck samt tvångsäktenskap, ur perspektivet där tonvikten ligger 

på kulturskillnader. Det ”svenska” ses som det normala och där ”invandrare” ses som 

avvikande och problematiska. Sådana diskussioner medför enligt henne till att skapa nya 

problemkategorier, i detta fall kategorin flickor och kvinnor som utsätts för ”hedersrelaterat” 

våld och förtryck. De los Reyes (2003, s.31) ställde frågan ”Kan våldet mot kvinnor förklaras 

med hänvisning till traditionella kulturmönster eller ska förklarningar sökas i en generell 

könsmaktordning som finns i alla samhällen, inklusive det svenska?” Debatten som uppstod 

efter ”hedersmordet” på Fadime ledde till ”hedersrelaterade” brott förklarades ur en kulturell 

aspekt. De los Reyes (2003) menar att det är absurt att debatten fastnade i att enbart förklara 

”hedersrelaterade” brott utifrån ett kulturellt perspektiv då kulturer också utmärkas av en 

könsmaktsordning (Ibid.).  
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1.3.1 Synen om det ”vanliga” våldet kontra ”heders” våldet. 

Wilhelmssons (2008) granskning av utbildningsmaterial
1
 från olika länsstyrelser i landet, 

visade att det dras en skiljelinje mellan det ”vanliga” svenska våldet mot kvinnor och det 

”hedersrelaterade” våldet. Hon menar att förstå en grupp ur ett kollektivt kulturperspektiv kan 

vara problematisk, då det medför att skapa syndabockar och i detta fall blir männen de som 

ses som ”de onda”. Wilhelmsson har även granskat rikspolisstyrelsens material som betonar 

att ”hedersrelaterat” våld inte kan kopplas till ett land eller religion. Men rapporten motsäger 

sig själv, då rapporten ändå berör skillnader mellan ”vanligt” familjevåld och 

”hedersrelaterat” våld. Wilhelmsson påvisar även ett annat exempel där länsstyrelsen i Skånes 

utbildningsmaterial motsäger sig själv. Där materialet både betonar att ”hedersrelaterat” våld 

inte kan hänföras till en viss religion eller visst land, men ändå gör en tolkning att 

”hedersrelaterat” våld och förtryck tillhör den arabiska kultursfären. Wilhelmsson ifrågasatte 

delar av det utbildningsmaterial hon granskat, hon visar med konkreta exempel när materialen 

tenderar att stigmatisera och kategorisera vissa grupper som typiska som offer eller utövare av 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. Även regeringens skrivelse (skr 2007/08:39) med avsikter 

att bekämpa ”hedersrelaterade” brott, utgår ifrån ett skillnadstänkande (ibid.). 

1.3.2 Skola och socialtjänst  

Gruber (2007) gjorde i sin rapport en studie om skolans insatser mot ”hedersrelaterat” våld 

och förtryck. Skolan har fått en central roll i arbetet mot ”hedersrelaterat” våld och förtryck. 

Hon ville se hur skolans förståelse av ”hedersrelaterade” problem kopplades till uppfattningar 

om etnisk identitet, kulturella skillnader och kön samt vilka åtgärder som togs utifrån dessa 

uppfattningar. Gruber upptäckte under sina fältstudier som hon genomförde 2005, att skolan 

befann sig i ett utbildningsskede. Av de elevvårdare
2
 hon träffade deltog många av dem i 

länsstyrelsens utbildningsprojekt, där skola, socialtjänst, polis och andra verksamheter i 

landstinget deltog i olika utbildningsdagar om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. I samband 

med att skolorna var i en utbildningsfas, var de även i fas med att utveckla handlingsplaner för 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. Grubers forskningsresultat grundar sig på 

sammanställningar av fältstudier, intervjuer med elevvårdare. Hon deltog även själv i olika 

                                                             
1 Olika handböcker och utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld, riktat till Socialtjänst skola, sjukvår, polis 

osv. 

2  Grubers benämning på elevvårdare syftar till personalkategorier på skolan som oftast brukar ingå i skolans 

elevvårdsteam eller de som skolan valt att inkludera i sitt elevvårdsteam. ansvariga för skolans elevvård är oftast 

kuratorer, sjuksköterskor och psykologer m.m. 
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utbildningsdagar som var riktade till bland annat skola för att öka kunskaperna om 

”hedersrelaterat” våld. Under utbildningsdagarna beskrevs ”hedersrelaterat” våld som 

handlingar med ursprung i kulturella traditioner, där våldet sker för att hederns ska återställas 

och att våldet är något som kommit till Sverige och inte borde existera här.  Hon noterade att 

förekomsten av ”hedersrelaterat” våld är något som relateras till mängden ”invandrare”. 

”Elevvårdarna tycks i följd av detta kalkylera risken för ’”hedersrelaterat”’ våld till antalet 

’invandrare’” (Ibid., s. 24). Elevvårdarna upplevdes ha uppfattningen om att personer med 

invandrarbakgrund borde erhålla kunskap om hederskulturer. Därav förväntades personal med 

invandrarbakgrund inneha kunskaper om ”hedersrelaterat” våld. Gruber (2007) menar att 

hennes empiriska resultat genomträngs av idén att alla typer av våld, kränkningar, förtryck 

som sker i nära relationer mot invandrarflickor, tenderas att sammankopplas med 

”hedersvåldet”. Intervjupersonerna drog en tydlig gräns mellan det ”svenska” våldet och 

”hedersvåldet” och att ”hedersrelaterat” våld skiljde sig från allt annat ”våld”. Gruber anser 

det vara märkvärdigt att barnmisshandel och sexuella övergrepp inte diskuteras i förhållande 

till ”hedersrelaterat” våld. Hon ställde sig frågan i sin analys om insikten om ”hedersrelaterat” 

våld bidragit till en central uppmärksamhet hos skolpersonal, till flickor med 

invandrarbakgrund. Om uppmärksamheten som riktas gentemot dessa flickor alltid är 

gynnsam? Utan om den kan bidra till stigmatiserande för flickorna och deras familjer. Dock 

menar hon att hennes intervjumaterial inte uppenbart bekräftar den slutsatsen. Vissa av 

elevvårdarnas uppfattningar och erfarenheter av ”hedersrelaterat” våld och förtryck, verkade 

skilja sig från övriga uppfattningar. Gruber kom fram till tre konsekvenser, av att tolka 

”hedersrelaterat” våld ur enbart ett kulturellt perspektiv. För det första leder denna uppfattning 

till att våldet endast tolkas utifrån kulturella aspekter, för det andra att ”hedersvåldet” 

separeras från andra typer av våld och för de tredje att de leder till en stigmatisering av hela 

grupper. Den tredje konsekvensen kan bidra till att personer med invandrarbakgrund ses som 

antingen offer för ”hederskulturer” eller förövare. Gruber ställde frågan vad händer när 

elevvårdare börjar arbeta utifrån policy och manualer, vad innebär det för de utsatta flickorna 

(ibid.).  

Det finns forskning som visar på att socialtjänsten brister i att hjälpa personer som utsätts för 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. Lorentzen (2008) har granskat två studier som tycks 

påvisa denna brist. Lorentzen har undersökt Yvonne Sjöbloms studie som visade att det fanns 

engagemang hos socialtjänsten i arbete med personer som är utsatta för ”hedersrelaterat” våld 
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och förtryck. Dock rådde en osäkerhet och rädsla för att misslyckas i att inte kunna hjälpa de 

som behöver det.  Socialsekreterarna uttryckte att det inte hjälpte att de sändes på 

utbildningskurser om ”hedersrelaterat” våld, när det sedan ändå saknades resurser till insatser.  

De kände ett behov av att få diskutera ärenden som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck 

med någon som har erfarenhet och expertkunskaper. Problemet för socialtjänsten verkade 

vara rättsliga konflikter, enformiga handlingssätt hos socialtjänsten samt resursbrister. 

Socialtjänstens förståelse för ”invandrares” problem förstås utifrån kulturella aspekter och 

inte ur sociala, vilket leder till att socialtjänsten inte blir uppmärksamma på deras livsvillkor 

(Ibid.). 

1.4  Problemformulering 

När kvinnor utsatta för ”hedersrelaterat” våld och förtryck, vänder sig till socialmyndigheter 

sker det i allt för många fall att kontakten misslyckas. Flickorna och kvinnornas historier 

missförstås, missbedöms och nonchaleras. De los Reyes (2003) undersökning visade att 

kontakten med de sociala myndigheterna ofta förvärrade flickornas situation. 

Det traditionella arbetet socialtjänsten använder för att handlägga ärenden som rör våld i nära 

relationer, kan vara svårare att applicera på fall där våldet är relaterat till heder. Problemet kan 

vara att nå dessa familjer, inblandandet av socialtjänsten kan vara till mer skada än nytta, om 

involveringen inte sker på rätt sätt.  

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka socialtjänstens handlingsplaner och kunskapskällor 

som de har vid handläggning av ärenden som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Detta för 

att ta reda på om socialtjänsten idag har tillräcklig kunskap om denna problematik och hur de 

handlägger sådana ärenden. 

Frågeställningar: 

1. Har socialtjänsten en handlingsplan att arbeta efter, hur är den utformade?  

2. Vilka är Socialtjänsten kunskapskällor? 

3. Hur definierar socialtjänsten problemet?  

4. Tillämpning av handlingsplanerna i de ärenden som rör ”hedersrelaterat” våld. 

5. Om kunskap saknas hos socialtjänsten hur skulle de då gå till väga för att handlägga 

ett ärende rörande ”hedersrelaterat” våld? 
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2. Material och metod 

I följande avsnitt kommer en redogörelse för vilka metoder som använts för att uppnå studiens 

syfte.  

2.1 Metodval 

Forskningsansatsen för denna uppsats är kvalitativ metod. Kvalitativ forskning rör sig om att 

förklara olika fenomens karaktärer eller egenskapen samt att finna innebörden i fenomenet. 

Den kvalitativa forskaren kan ställa frågor som, hur vanligt är fenomenet, vilka ä sambanden, 

vad betyder fenomenet och vad handlar det om? (Widerberg, 2002). Fejes och Thornberg 

(2009) beskriver att förenklat så är kvalitativ forskning ett sätt att förstå verkligheten utifrån 

språkliga uppgifter och syftet är att förstå det som analyseras. Då syftet med denna uppsats 

var att undersöka och granska socialtjänstens handlingsplaner och kunskapskällor om 

”hedersrelaterat” våld och förtryck, lämpade sig den kvalitativa forsknings metoden bäst. Då 

enbart en granskning av socialtjänstens handlingsplaner ansågs vara ett för tunt underlag för 

att uppnå undersökningens syfte, har även tre mindre kvalitativa intervjuer genomförts.  Att 

enbart granska styrdokument för socialtjänsten ärendehandläggning förtäljer endast om vilket 

kunskapsunderlag socialsekreterarna har tillgång till. Att komplettera med intervjuer, erbjuder 

en djupare granskning av socialsekreterarnas förståelse för problematiken. Varför båda 

metoderna använts i studien. 

Den intervjuform som använts är halvstrukturerad intervjun som omfattar ett antal teman och 

till varje tema ingår ett antal frågor
3
. Men intervjuformen ger också möjlighet till förändring 

av frågorna om det skulle krävas under intervjuns gång (Kvale, 2007).  

2.2 Urval 

För att uppnå studies syfte har ett mindre antal socialkontors handlingsplaner, för 

handläggning av ärenden som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck, samlats in. Som 

komplement till handlingsplanerna har även en mindre kvalitativ intervju genomförts med en 

socialsekreterare från vartdera socialkontor. De kommuner som ingått i studien, lämnat ut sina 

handlingsplaner och där en socialsekreterare deltagit i en intervju är; Eksjö kommun, 

Norrköpings kommun och Östersunds kommun. Då tidsramen för denna studie var begränsad 

och det finns närmare 300 kommuner i Sverige, med minst ett socialkontor i vardera 

                                                             
3 Frågemanual för intervjuerna finns i bilaga 1 
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kommun, gjordes ett subjektivt urval av socialtjänster och informanter. Uppsatsen urval blev 

tre olika kommuner oberoende av varandra.  Det fanns ingen avsikt i urvalet att få tre 

socialkontor med väl utvecklade handlingsplaner och stor kompetens. De utvalda 

socialkontoren till studien valdes utifrån kriterierna att en kommun skulle ligga i norra 

Sverige, en i södra och en där emellan. Där efter gjordes urvalet utifrån tips och 

rekommendationer. Intervju personerna är en socialsekreterare från varje undersöknings 

kommun socialkontor. De valdes ut genom att det på något vis hade varit med i utformningen 

av handlinsplanerna som ingår i undersökningen. 

2.3 Datainsamling  

Uppsatsens teoretiska avsnitt har genomförts genom en litteraturundersökning av forskning, 

litteratur, rapporter och artiklar. Insamling av denna data och information har främst gjorts 

genom studier av referenslistor hos litteratur och uppsatser som varit aktuellt för ämnet samt 

kommit ifrån rekommendationer från handledare. Mittuniversitets databas MIMA har även 

använts, sökord som brukats under datainsamlings processen är heder, hedersvåld, 

hedersrelaterat våld och förtryck, hedersmord, hedersrelaterad problematik och socialt arbete. 

Uppsatsens empiriska del, resultat och analys, är på baserad en granskning och undersökning 

av socialtjänstens handlingsplaner för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Även av granskning 

och jämförelse med annat material som varit relevant för studiens syfte, kommer att ingå i 

studien, exempel likande studier
4
. En ytterligare hjälp för att uppnå studiens syfte har varit att 

undersöka dokument från andra myndigheter än socialtjänsten
5
. Tre intervjuer har genomförts 

med tre socialsekreterare, förstådd till varje handlingsplan. Intervjuerna genomfördes via 

telefon, då personlig träff inte var möjligt för två av intervjuerna på grund av det geografiska 

avståndet. Den tredje intervjun kunde genomföras personligen, men för att den skulle ha 

samma värde som de andra två fullföljdes även den via telefon. Intervjuerna har utgått ifrån 

en intervjuguide som finns som bilaga. Sammanställningen av intervju resultatet genomfördes 

direkt efter intervju tillfället.  

2.4 Analys metod 

Kvalitativ textanalys passar bäst när skriftliga dokument ska undersökas och handlar om att 

utgå ifrån texten och analysera dess innehåll. Textanalysen har sin grund i hermeneutiken och 

                                                             
4
  Ett exempel är Sabina Grubers uppsats, se referenslista  

5 FoU västernorrlands handlingsplan och regeringens handlingsplan. 
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det handlar om att läsa, förstå och tolka. Kvalitativ textanalys görs utifrån tre analytiska 

dimensioner. Det första är att analysera upphovsmannen till texten och vilken avsikt 

författaren själv hade. Det andra är att se till texten form och innehåll. Det tredje är att tolka 

innehållet i texten och att koppla texten till sammanhang utanför själva texten. En kvalitativ 

textanalys måste tydligt visa vilken av de analytiska dimensionerna den har sitt fokus på 

(Fejes & Thornberg, 2009). Denna uppsats har sitt analytiska fokus på den tredje 

dimensionen. Det vill säga att förstå vad handlingsplanerna ger för bild av det omgivande 

samhället. En textanalys ska genomföras på ett väl avgränsat textdokument, valet av text är 

beroende av vad som avses att undersökas och vad som efterfrågas med analysen. 

Grundläggande är även att vara kritisk i analysen (ibid.). Den kvalitativa textanalysen lämpar 

sig till denna studies syfte som har som avseende att granska socialtjänsten handlingsplaner 

och kunskaper om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Studien är både undersökande för att se 

till utformning, innehåll och förståelse för problematiken. Samtidigt som en kritisk granskning 

är viktig för att ifrågasätta materialet som socialtjänsten erhåller för att handlägga 

”hedersrelaterad” problemtik.  

För att analysera resultatet av undersökningens kompletterande intervjuer, har ytterligare en 

analys metod använts i denna studie, meningstolkning. Därför att textanalysen inte var 

anpassbar som analysmetod på intervjuerna.  Med meningstolkning menas enligt Kvale 

(1997) vara en analys metod som lämpar sig när en djupare och mer omfattande tolkning vill 

göras av det som sagts i intervjuerna. Då forskaren tolkar ur ett perspektiv som är avsett för 

studiens syfte, för att lyfta fram det som inte omedelbart framträder av intervjumaterialet 

(ibid.). Intervjuerna som genomfördes lät informanterna förklara och berätta om deras 

uppfattningar och kunskaper om ”hedersproblematiken” det som sedan analyseras är vad 

informanternas utsagor innebär för handläggning och förståelse av problematiken. 

2.5 Reliabilitet och validitet  

I all forskning är det viktigt att diskutera studiens reliabilitet och validitet. Med validitet 

menas om man studerar det som har som avsikt att studeras och i vilken omfattning resultatet 

speglar verkligheten. Validitet kan översättas med relevans och giltighet. Det är viktigt att se 

till validiteten under hela arbetet, på så vis kontrollerar man kvaliteten (Kvale, 1997). 

Uppsatsens validitet har höjts genom kritisk och noggrann granskning av det insamlade 

materialet, för att lyfta fram intressant fakta som överensstämde med undersökningens syfte 

och frågeställningar, dessa har varit i åtanke genom hela arbetets gång. För att resultat skulle 
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bli mer uppenbart har intressanta och relevanta stycken lyfts ur från intervjuerna och texterna. 

Detta för att göra mer överskådligt och förståligt.  

Enligt Ejvegård (2009) menas med reliabilitet hur hög tillförlitligheten är i de metoder och 

verktyg som använts för att uppnå studiens resultat. Allstå för hög reliabilitet bör en likande 

undersökning uppnå likande resultat. Medvetenhet om reliabilitet bör finnas inom all 

forskning, då forskaren ofta skapar sina egna undersökningsverktyg för att få fram resultat, 

exempel frågeformulär. Detta utgör att reliabiliteten kan bli låg vid intervjuer, då forskaren 

själv skapar intervjufrågor utifrån intresset av studien. Vilket minskar reliabiliteten (ibid.). För 

att denna undersöknings reliabilitet skulle höjas, har detta tagit hänsyn till, varför studiens 

reslutat inte enbart är grundade på intervjuer utan även till stordel utgörs av en analys av 

dokument. 

2.6 Etiska övervägande 

Vid första kontakten med de socialkontor som ingått i denna studie, förklarades kort 

uppsatsens syfte, det för att bli kopplad till ”rätt” person. Informanterna som blev aktuella för 

intervjuerna informerades om studiens syfte och frågeställningar, därefter tillfrågades 

informanterna om de skulle vilja delta i en intervju. Inforaternas namn röjs inte i studien, även 

om de är myndighets personer finns ingen relevans för studiens syfte att delge deras namn, 

varför de är anonyma. De kommuner som ingått i undersökningen skrivs ut  i uppsatsen, detta 

för att öka studiens tillförlitlighet och om intresset skulle finnas att få tillgång på 

handlingsplanerna som granskats i uppsatsen. 
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3.Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Hur kan socialtjänsten handlägga ärenden/anmälningar som gäller 

”hedersrelaterat” våld och förtryck? 

Arbetet för att motverka ”hedersrelaterat” våld och förtryck är idag ett eget område inom 

socialt arbete. Inom den offentliga sektorn finns olika riktlinjer om, varför och hur arbetet 

skall utföras. När en flicka eller kvinna utsätts ”för hedersrelaterat” våld och förtryck och blir 

aktuell hos socialtjänsten sker detta oftast efter anmälningar från skola eller polis. Vid detta 

skede är situationen oftast mer akut (Björktomta, 2005). För att kunna hjälpa och förstå 

personer som utsätts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck, måste socialtjänsten oavsett 

enhet, erhålla rätt kunskaper om ”hedersproblematiken”, i den hjälpande rollen är detta en 

förutsättning.  Socialtjänstens vanliga rutiner vid handläggning kan i vissa fall skada den 

enskilde ännu mera vid ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Detta förklaras utifrån att 

familjestrukturen ligger som grund vid ”hedersrelaterat” våld och förtryck kan ett 

offentliggörande hos en flicka/pojke av sin situation öka hotbilden. Med rätt kompetens hos 

socialtjänsten blir förutsättningarna säkrare för individer som söker hjälp på grund av en 

”hedersrelaterad” hotbild (Hedersrelaterat förtryck och våld, 2009).  

3.1.1 Att göra en förhandsbedömning - hotbild, risk/skydds faktorer och 

probleminventering. 

Avgörande för socialtjänstens arbete med personer som utsätts för ”hedersrelaterat” våld och 

förtryck är hur ärendet inleds, svårigheter kan uppstå. Lager och Thörn (2005, s.65) benämner 

två; ”Hur och när får socialtjänsten kontakt med flickorna? Hur kan socialtjänsten bedöma 

allvaret i flickans situation?”. Vid anmälan om barn som far illa, lyder socialtjänstlagen att 

beslut om utredning ska inleddas skyndsamt och att vårdnadshavarna ska kontaktas snarast. I 

ärenden som rör ”hedersrelaterad” problematik finns delade meningar om när föräldrarna bör 

underrättas. Att strikt följa lagen kan vara ogynnsamt och motverka socialtjänsten syfte 

(Lager & Thörn, 2005). Då kontakten med vårdnadshavarna kan förvärra den unge situation, 

bör en bedömning av skyddsbehov göras innan vårdnadshavre kontaktas (FoU 

Västernorrland, 2009). Med stöd av JO finns möjligeter att avvakta med att meddela 

föräldrarna om att en utredning påbörjats. Barnets bästa skall gå före och hänsyn tas till det 

utsatta barnet (Lager & Thörn, 2005).   
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Lager och Thörn (2005) menar att för att skapa en bild av allvaret i situationen bör en 

probleminventering och en riskbedömning utföras vid anmälan. Först ska en bedömning göras 

av situationen, för att avgör om det är ”hedersrelaterad” problematik som förekommer eller 

till exempel rör sig om ”vanlig tonårsproblematik” (FoU Västernorrland, 2009).  

Socialtjänstens insatser vid ”hedersrelaterat” våld och förtryck ska utgå från en 

probleminventering. Lager och Thörn (2005) skriver att en kartläggning av flickan/kvinnans 

problem ska göras utifrån hennes situation, behov och önskemål. Socialtjänsten ska alltid utgå 

ifrån att flickan/kvinnan talar sanning. Noggrannhet är viktigt och Socialtjänsten måste vara 

tydliga med att förklara för flickan/kvinnan att den grundlig förhandsbedömning görs för 

hennes fördel, inte för att hon är misstrodd. Socialtjänsten ska även under 

probleminventeringen informera flickan om hennes rättsliga rättigheter, lagar som gäller och 

vilka andra stöd hon kan få tillgång till. Under probleminventeringen ska kvinna/flickan bli 

införstådd med att hon kan få hjälp (Lager & Thörn, 2005). En analys av flickan/kvinnans 

kontaktnät kan vara till hjälp för att bedöma risker och möjligheter i olika val. En sådan 

analys kan även hjälpa den som är utsatt för ”hedersrelaterat” våld och förtryck att få en egen 

bild av sin situation och konsekvenserna av olika val. Denna bedömning kan göras med ett 

antal frågor som rör flickans kontaktnät för att lokalisera vem eller vilka som utför våldet och 

förtrycket
6
. Vilka som går att lita på eller inte, för att se över trygga möjligheter eller osäkra 

och hotande (Hedersrelaterat förtryck och våld, 2009). Riskbedömning görs av flickans 

situation, för att se till behovet av insatser av skydd. Lager och Thörn (2005) redovisar en lisa 

med varningssignaler som ska uppmärksammas i riskbedömningen
7
. Efter att ha undersökt 

problemet och gjort en riskbedömning bör en uppskattning av eventuella skyddsbehov göras. 

Det är viktigt att socialtjänsten lyssnar även på den hjälpsökandes egna idéer och tankar. I 

detta stadium ska socialtjänsten vara tydlig med att förklara för den hjälpsökande att 

socialtjänsten kan hjälpa
8
 (hedersrelaterat förtryck och våld, 2009). Socialtjänsten gör en 

                                                             
6  Exempel på frågor för att bedöma flickan/pojkens situation, finns på http://www.hedersfortryck.se/ , under 
fliken ”socialtjänsten”.  Frågemanual för riskbedömning och probleminventering finns även i Allmänna 

Barmhuset, Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer- teori och praktik, i  Bilaga 1 & 2. 

7
 I Allmänna Barmhuset, Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer- teori och praktik, på sidan 71 

finns en lista över varningssignaler som bör bedömas vid skyddsbehov. 

8 På http://www.hedersfortryck.se/ under fliken ”socialtjänsten”, finns ett antal punketer som socialtjänsten kan 

utgå ifrån för att göra en skyddsbehov bedömning. 

 



13 

 

bedömning om flickan/kvinnan omgående behöver få skydd. Om inte, ska flickan/kvinna få 

information om vart hon kan vända sig, dygnet runt, om hennes situation skulle förändras till 

det värre.  Hur långa tid en riskbedömning bör ta, förhåller sig till skyddsbehovet.  De kan ta 

allt ifrån en dag upp till en vecka.  

3.1.2 Utredning vid hedersrelaterat våld och förtryck 

Efter riskbedömning och probleminventering, tas beslut om utredning skall påbörjas. Om 

skyddsbehovet är stort, kan det i detta skede vara aktuellt med ett omedelbart omhänder 

tagande enligt LVU § 6 (Lager & Thörn, 2005). När utredningen gäller barn under 18 år bör 

en undersökning av barnets familj göras. Frågor som om hon lever i en starkt patriarkal 

familjestruktur, hur våldsbilden ser ut i familjen, om familjen varit aktuell tidigare hos 

socialtjänsten, finns de bortgifta syskon och om den unge har en relation till någon vuxen som 

kan vara ett stöd (Hedersrelaterat förtryck och våld, 2009). Vid insatser för ungdomar över 18 

år ska socialtjänsten hjälpa den utsatte med att finna ett skyddat boende efter hennes/hans 

behov, även finna någon som kan vara ett oberoende stöd. Att hjälpa personen med skydda 

identitet, eventuella poliskontakter, ekonomiskt bistånd och andra åtgärder som kan vara 

gynnade för framtiden (Hedersrelaterat förtryck och våld, 2009). En utredning som rör 

personer under 18 år ska utgå ifrån samma handläggnings principer som en vanlig utredning, 

som rör misstanke om barn som far illa. Skillnaden är att extra kunskaper om 

”hedersrelaterat” våld och förtryck fodras, speciellt för att kunna göra riskbedömningar. Vid 

utredning är strävan att kunna uppnå ett samarbeta med föräldrarna, då familjen kan uppfatta 

socialtjänstens agerande som en kränkning mot deras heder, bör ärendet utgå ifrån en 

riskbedömningen. Socialtjänsten ska även ge stödinsatser till familjen om så önskas. Vid 

första mötet är det viktigt att inte tala om relationer och uppfostran, utan informera endast om 

anledningen till utredningen och vilka rättigheter de har enligt svensklag. Mötena med 

familjen bör ske på en säker plats, under utredningens gång ska familjens situation utredas. 

Föräldrarnas syn på exempel uppfostran, giftermål, traditioner och ”hedersrelaterad” 

problematik
9
 bör ses över för att få en förståelse för föräldrarna situation, även möjliga 

orsaker till att den unge sökt hjälp. Socialtjänsten har en stor utmaning i att handlägga ärenden 

som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck. För den utsatte kan en placering och kontakt med 

socialtjänsten innebära att hon måste bryta med sin familj eller blir förskjuten av hela släkten. 
                                                             
9
  Se FoU Västernorrlands handbok, sidan 17, där finns direktiv för vilka frågor som kan ställs till föräldrarna, att 

tänka på vid första mötet med föräldrarna och punkter för att bedöma familjesituationen. Tillgänglig på: 

http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/handbokheder.pdf.  
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För unga människor kan detta vara mycket svårt och en stor förändring. Socialtjänsten 

bedömning av den utsattes situation kan komma att vara avgörande för hennes/honoms 

framtid, varför kunskap om ”hedersrelaterat” våld och förtryck är grundläggande för att 

handlägga sådan problematik (FoU Västernorrland, 2009). 

3.1.3 Viktigt med uppföljning  

Uppföljningsarbetet är viktigt vid insatser som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck.  Att 

både ge stöd till den utsatta, men även till dennes familj samt även att ge familjen information 

om lagar, rättigheter och skyldigheter. Den utsatte är i extra behov av stöd efter utredningen 

då ensamheten och längtan efter familjen blir ett faktum. Även familjen kan försöka sig på 

olika metoder för att få den utsatte att återvända. Även efter utredningen ska skyddsbehovet 

ses över, det kan röra sig om namnbyte, sekrettesmarkering, kvarskrivning, fingerade 

personuppgifter
10

(”hedersrelaterat” förtryck och våld, 2009). 

3.2 Kultur, etnicitet eller jämställdhet? Att förstå ”hedersrelaterat” våld. 

I samband med och efter ”hedersmords” debatten, har olika förklarnings perspektiv växt fram. 

Kulturperspektivet förklarar våldet i så kallade patriarkala familjer som ”icke jämställt” och 

”icke svenskt”. Perspektivet kombineras ofta med andra perspektiv, till exempel med ett 

könsmaktsperspektiv. I allmänhet förklaras mäns våld mot kvinnorna ur ett 

könsmaktsperspektiv, men som en ytterligare ståndpunkt betonas ”heders” våldets avvikande 

karaktär från det ”svenska” mot en kulturell kontrast. Alltså ”svenskt våld” ses som ”icke 

kulturellt” (Ekström, 2009). Uppdelningen bidrar till en ny typ av rasism, ”de andra” och det 

”icke svenska” framställs som en annorlunda grupp och de ”svenska” ses som det bättre och 

normala (Kamali, 2005).   

De los Reyes (2003) har funnit olika företeelser på ”hedersrelaterade” brott. En vinkel är att 

våld i hederns namn skiljer ifrån det ”svenska” våldet, då handlingen är planerad i förväg. En 

annan förklaring är att våldet inte kan förklaras i termer som kultur, utan är snarare en fråga 

om jämställdhet. De los Reyes menar att begreppet ”heder” även bör kritiseras då det tenderar 

att kategorisera vissa typer av våld mot kvinnor. Vilket kan leda till att andra former av våld 

mot kvinnor osynliggörs. När ”hedersrelaterade” brott tenderas att förklaras ur kulturella 

aspekter, ökar risken för feltolkningar. I det sociala arbetet är det viktigt att se varje flicka 

                                                             
10 Förklaring av namnbyte sekrettesmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter finns på 

http://www.hedersfortryck.se/ under fliken ”socialtjänsten. 
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eller kvinnas situation, att fastna i kategorier kan leda till att individens egna specifika behov 

blir ouppmärksammade. Hur ett brott tolkas är viktigt för myndigheter, men också för det 

praktiska arbetet (de los Reyes, 2003). 

Björktomta (2005) beskriver att ”hedersrelaterat” våld och förtryck inte skulle vara en fråga 

om kulturkrockar eller religionskrockar. Utan snarare en fråga om maktmissbruk och förtryck, 

och en maktlöshet gentemot den ”svenska” kvinnosynen. Kultur uppfattas vara ett för vitt 

begrepp för att kunna förklara det ”hedersrelaterade” våldet med. Björktomat (2005) kritiserar 

media för att ha pekat ut vissa kulturer och etniciteter i samband med ”hedersmord” debatten. 

”Hedersrelaterat” våld är en våldshandlings som sker mot kvinnor, maskuliniteten finns 

överallt i alla samhällen och kulturer, våld mot kvinnor yttrar sig bara på olika sätt 

(Björktomta, 2005). Svenska myndigheter har kritiserats för att inte vara tillräckligt kunniga 

om kulturbegreppet och att de skulle sakna ”kulturkompetens”. Samtidigt som att 

användandet av kulturella förklaringar för ”hedersrelaterat” våld blivit allt mer kritiserat. Då 

våldet inte påvisat tecken på att vara kulturellt betingat, utan att det handlar om mäns våld mot 

kvinnor (ibid.). Ekström (2009) skriver att Mona Salin har uttalat att förklara heders våldet 

utifrån kulturella betingelser, leder bara till att våldet ursäktas. ”Hedersrelaterat” våld och 

förtryck är ett samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor ska inte förklaras utifrån termer som 

kulturellbakgrund eller kulturkrockar, det handlar om jämställdhet och integrations frågor. 

Ambivalens råder dock om kulturella förklaringar, då våld inte bör förklara ur ett kulturellt 

sammanhang, men att förbise den kulturella aspekten, kan uppfattas som okunskap och rasism 

(ibid.). 

Klient grupper hos socialtjänsten med invandrarbakgrund blir allt större. Nya sociala problem 

växer fram och socialtjänsten ligger efter med kompetensen för att kunna hantera dessa 

gruppers problem och behov (Kamali, 2002). De sker ofta en ”kulturalisering” av dessa 

klienters problem. Socialtjänsten har föreställningar om vissa grupper och de har ett ”vi” och 

”dem” tänk. Enligt Kamali finns föreställningen om att ”invandrares” problem har sitt 

ursprung i hemlandet, varför problemen förklaras med kulturella slutsatser och antagande dras 

om att hjälp kan bara ges om ”de” anpassar sig till ”vår” kultur. Socialtjänsten tenderar att 

söka hjälpa hos ”kulturkompetenta” personer för att kunna arbeta med klienter med 

invandrarbakgrund. Kamali (2002) menar att idag går att se att ”kulturalism”, inte lett till ett 

lyckat socialt arbete, kunskapen har inte ökats och ingen bättre integration har skett. 

Dessvärre har socialtjänstens arbete med personer med invandrarbakgrund utmärkts av ett 
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kultur tänk. Kamali (2002) påstår att hedersmordet på Fadime kunde förebyggts och andra 

likande fall kan komma att undvikas om socialtjänstens traditionella arbete förändras. För att 

bedriva ett bra socialtarbete ska socialtjänsten sluta med att se människor utifrån deras etniska 

och sociokulturella bakgrund och inte kategorisera dem i kulturella fack. Kamali (2002) 

menar att socialarbetaren ska se sina klienter som medspelare inte motspelare. 
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4. Resultat och Analys 

Mäns våld mot kvinnor är idag ett högprioriterat område inom den svenska politiken, men det 

har länge saknats en övergripande strategi för att hantera problemet. ”Hedersrelaterat” våld 

och förtryck omfattas av regeringens handlingsplan (skr. 2007/08:39) för att bekämpa män 

våld mot kvinnor. Flera myndigheter arbetar idag med att bekämpa våldet, men regeringen 

anser att det behövs fler åtgärder och att deras handlingsplan kommer att höja ambitionsnivån 

för att nå det målet. Regeringen handlingsplanen innehåller förslag som berör landets 

kommuner, myndigheter och frivilliga organisationer (ibid.). 

Under detta avsnitt kommer en granskning och analys av handlingsplanerna från Norrköping, 

Eksjö och Östersund, för handläggning av ”hedersrelaterat” våld och förtryck på 

socialtjänsten. Även en analys av intervjuerna som gjorts med socialsekreterare N på 

Norrköpings socialtjänst, socialsekreterare E på Eksjös socialtjänst och socialsekreterare Ö på 

Östersunds socialtjänst. Citat från texterna och intervjuerna kommer lyftas ut och diskuteras 

utifrån en textanalys. 

4.1 Norrköpings, Eksjös och Östersunds Socialtjänsts handlinsplaner, i 

förhållande till varandra. 

Norrköpings handlingsplan (2009), frihet från våld i nära relationer, är omfattande och 

indelad i följande kapitel: bakgrund, vanliga reaktioner, bemötande och handläggning. 

Socialsekreterare N berättade att socialtjänsten i Norrköping själva utformat en handlingsplan 

för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. En person har varit anställd på en heltidstjänst för att 

utforma handlingsplanen och olika representanter från socialtjänsten har varit delaktiga i 

projektet, även hon själv var delaktig. I handlingsplanens inledning beskrivs även projektet. 

     ”Socialkontoret i Norrköpings kommun fick år 2009 projektmedel från 

Länsstyrelsen i Östergötland för att ta fram handlingsplaner för de lokala 

kontorens arbete med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. 

Handlingsplanerna har tagits fram i samarbete med representanter från 

Socialkontor Norr, Söder, Väster, Centrum, Familjerätt och Frideborg.  

Syftet med handlingsplanerna är att ge personalen verktyg för att upptäcka och 

arbeta med familjer där det förekommer våld. Målet är att kvinnor, män och barn 

i dessa familjer ska få ett professionellt och likvärdigt bemötande på kommunens 
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fyra lokala socialkontor. De ska erbjudas stöd och ges möjlighet att förändra sin 

situation” (Norrköping, 2009, s.5). 

Norrköpings handlingsplan är den mest omfattande av de tre som ingår i denna studie. Eksjös 

och Östersund är betydlig mindre utförliga, men på två olika utförandeformer. Eksjös 

handlingsplan (2009), Möten med våldsutsatta kvinnor och deras barn, är inte specifikt 

inriktad på ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Utan en policy framtagen för alla typer av våld 

mot kvinnor. Varför de inte har en handlingsplan som särskilt är inriktad på ”hedersrelaterat” 

våld och förtryck, går att resonera om. Det skulle kunna vara att Eksjö socialtjänst inte vill 

kategoriserar våld mot kvinnor. Dock är den troligaste anledningen avsaknad av behovet. 

Detta baseras utifrån intervjun med socialsekreterare E. 

    ”…Vi har inte så mycket erfarenhet av problematiken, så vi har inte så 

utarbetade rutiner om handläggning och om att hjälpa i sådana ärenden, men jag 

anser att kunskapen finns och vi vet vart vi ska vända oss för att få rådgivning om 

vi skulle få in ett ärende som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Om vi 

i en sådan situation inte skulle känna att vi inte har de resurser och kunskaper 

som behövs finns alltid möjligheten att vända sig till större kommuner för hjälp. 

Eksjö är en liten kommun och har inte tillgång till allt” (intervju med 

socialsekreterare E). 

Östersunds socialtjänst har tillgång till en handlingsplan (2009), vid misstanke om heders- 

relaterat våld. Den är koncis och utformad som en checklista. Socialsekreterare Ö berättade 

vid intervjun att: 

    ”Östersund socialtjänst har kompetensen för att hantera och möta och hjälpa 

utsatt kvinnor med hedersrelaterat problematik. Vi har en handlingsplan för att 

handlägga hedersrelaterat våld och förtryck, som är tillgänglig för 

socialförvaltningen”(intervju med socialsekreterare Ö). 

Varför det är så stor skillnad på de tre handlinsplanernas innehåll, utformning och utförlighet 

kan bero på diverse olika anledningar. Alla länsstyrelser i Sverige har fått i uppdrag av 

regeringen att utveckla insatser och kunskaper på regionalnivå för att motverka 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. Östergötlandslän har utöver de regional uppdraget fått 

extra resurser av regeringen, för att utföra satsningar på nationell nivå (Wilhelmsson, 2008). 

Det kan säkerligen påverkat Norrköpings kommun, i sitt arbete med att utveckla en 
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handlingsplan, då Norrköping tillhör Östergötlandslän. Granskning av Norrköpings 

handlingsplans referenser visar att delar av kunskapsunderlaget är taget ifrån 

Östergötlandsläns handbok, om våld i hederns namn
11

. Denna handbok är ett av de material 

Wilhelmsson (2008) granskat i sin studie och kritiserat för att materialet tenderar att 

stigmatisera och kategorisera vissa grupper. Vilket enligt De los Reyes (2003) kan leda till 

feltolkningar av problematiken. Varför Norrköpings handlingsplan bör granskas kritiskt, då 

den utifrån sin kunskapsgrund kan likväl bidra till kategorisering och stigmatisering. 

Socialsekreterare N berättade att ”hedersrelaterat” våld och förtryck förekommer i 

Norrköpingskommun och att de har haft ärenden som berört problematiken. Vilket tyder på 

att socialtjänsten i Norrköping är i behov av kompetensen för att handlägga ärenden som 

innehåller ”hedersrelaterad” problematik. Studiens granskning tyder på att det blir viktigt att 

socialsekreterare uppmärksammas på vilka hinder ett skillnads tänkande kan skapa. Så att de 

inte enbart ser problemet som en kulturskillnad och arbetar utifrån kategorier, utan ser till 

varje enskild individs situation och egna behov (De los Reyes, 2003). 

Varför Eksjö saknar en renodlad handlingsplan mot ”hedersproblematiken” kan ha sin grund i 

att Eksjö kommun ännu inte haft någon erfarenhet av ”hedersrelaterat” våld och förtryck. De 

kan då uppfatta det som överflödigt att lägga resurser på att utveckla en handlingsplan enbart 

för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Dock är detta bara en spekulation som grundas utifrån 

intervjun. Även om problematiken inte existerar nu, hur handlar Eksjö om ett ärende som rör 

”hedersrelaterat” problematik blir aktuellt utan att de är förberedda samt inte erhåller kunskap 

om problemet. Det är en fråga som går att diskuteras om socialtjänsten bör införskaffa sig 

kunskap och kompetens om ”hedersproblematiken” i förebyggande syfte eller när 

problematiken blir verklighet för kommunen? 

4.2 Handlingsplanerna vid handläggning.    

4.2.1 Att identifiera våldet och förtrycket 

Lager och Thörn (2005)  beskriver att den inledande kontakten är av en avgörande betydelse 

för hur ärendet fortskrider. Första steget är en förhandsbedömning, för att kunna se 

problembilden och eventuella skyddsbehov. Probleminventeringen är viktigt för avgörandet 

om det rör sig om ”hedersrelaterat” våld och förtryck eller om andra problem föreligger  

                                                             
11

 Länsstyrelsen i Östergötlands handbok ”om våld i hederns namn” är ett utbildningsmaterial givits ut med syfte 

att vara ett kunskaps underlag för polis, skola, sjukvård och socialtjänst (Wilhelmsson, 2009) 
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(ibid.). Östersunds handlingsplan utgår ifrån fyra frågor vid probleminventeringen, som ställs 

till den utsatte, för att kunna avgöra om det är ”hedersrelaterat” våld som före ligger: 

     ”Vad måste du göra som du inte vill? Vad vill du göra som du inte får? Vilka 

metoder använder din familj för att reglerna ska efterföljas? Vilka konsekvenser 

blir det om du bryter mot reglerna?” (Östersund, 2009, s.1) 

Norrköpings handlingsplan utgår också ifrån ett antal frågor för att identifiera om det är 

”hedersrelaterat” våld och förtryck det rör sig om. ”Vad måste du göra som du inte vill? Vad 

vill du göra som du inte får?” är även för Norrköpings två grundfrågor som ställs 

inledningsvis, men deras handlingsplan innehåller fler frågor vid probleminventeringen. 

”Familjens bakgrund: Har du eller någon annan i familjen tidigare haft kontakt 

med socialkontoret? Om ja, av vilket anledning? Från vilket land kommer din 

familj? Hur länge har familjen bott i Sverige? Är familjen religiöst aktiv? Hur ser 

familjebilden ut (familj, släkt, vänner)? (…) Utsatthet för våld och kränkningar: 

Har du utsatts för fysiskt våld från någon i familjen/släkten? Hur ofta? På vilket 

sätt? Har du utsatts för hot och kränkningar från någon i familjen/släkten? Har 

eller har du haft synliga skador på kroppen? Om ja: när? har någon annan sett 

dem? Vem? Är du utsatt för begränsningar eller bevakning i skolan, på fritiden 

eller när det gäller tider? Får du ha vilka kamrater du vill och välja dina kläder 

själv? Om personen ser sig som begränsad: på vilket sätt? Av vem? Får du delta i 

all skolundervisning, som exempelvis idrott, religionsundervisning, sex- och 

samlevnadsundervisning? Får du följa med på skolresor? Får du ta stort ansvar 

hemma? (…) ” (Norrköping, 2009, s.40) 

 

Dessa frågor är hjälpredskap för att kunna avgöra om det är ”hedersrelaterat” våld och 

förtryck som personen är utsatt för eller inte. Norrköpings frågemanual vid 

probleminventeringen är i princip identisk med Lager och Thörns (2005) frågemanual. Även 

den frågmanual som finns på internetsidan Hedersrelaterat förtryck och våld (2009) och den i 

FoU Västernorrland (2009) handbok. Östersunds frågemall är lik i sin karaktär, men mindre 

omfattande. En jämförelse av frågemanualerna för probleminventering, tyder på att det finns 

allmänt accepterade riktlinjer för att se om ”hedersrelaterat” våldet och förtryck förekommer. 

Då en tillgänglighet finns på sådana frågemanualer, kan frågan ställas varför har inte Eksjö 
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socialtjänst sammanställt en sådan? De skulle enkel kunna kopiera en redan upprättad. 

Grundfrågorna; Vad måste du göra som du inte vill? Vad vill du göra som du inte får? Som är 

återkommande i många av de dokument och material som är avsatta som stöd vid hantering av 

ärenden som rör ”hedersrelaterat” våld och förtryck, ger möjlighet till att avgöra om 

flickan/kvinnan är tvingad att förhålla sig på ett visst sätt eller utföra saker hon inte vill. 

Frågorna ger socialsekreteraren ett stöd för att kunna avgöra vilket typ av våld som 

förekommer. Gruber (2007) har i sin studie granskat liknade frågemanualer, som granskats i 

denna studie som upprättats för att identifiera ”hedersrelaterad” problem. Hennes studie 

uppvisade att elevvårdaren kände att sådana checklistor var en trygghet och ett stöd för att 

identifiera problematiken. Speciellt när osäkerhet rådde. Gruber noterade att dessa 

frågemanualer ibland blev avgörande för upptäckandet av våldet, så hon ifrågasatte om tecken 

på ”hedersrelaterat” våld är så entydigt och att det i praktiken är mer komplicerat att 

identifiera ”hedersrelaterad” problematik (ibid.).  

 

Vilket också skapar frågetecken kring huruvida socialtjänsten använder frågemanualer vid 

identifiering av problematiken och vad det innebär. Huruvida frågemanualer och 

checklistorna blivit upprättade, vilka empiriska studier som bidragit till frågornas uppkomst, 

är svårt att finna stöd till. Återigen bidrar dessa frågemanualer till att skapa en skiljelinje 

mellan ”vi” och ”dem”, då frågorna är formulerad och formade för att kunna särskilja vilket 

typ av våld som föreligger. De granskade handlingsplanerna och andra likande material som 

ingår i denna studie, utgår ifrån att först identifiera problemet som ”hedersrelaterat”, därefter 

rekommenderas att vidta åtgärder och insatser som är anpassade för den aktuella situationen. 

Studiens resultat visar tendenser till att socialtjänstens handlinsplaner bidrar till att 

kategorisera individers problem. Detta medför, enligt de los Reyes (2003), att när en 

individens situation placeras in i ett fack, kan det leda till att individens specifika problem 

förbises.  Något som Gruber (2007) även kommenterat, när vikt läggs vid att utifrån manualer 

och listor försöka identifiera om problemet är ”hedersrelaterat” eller av något annat slag. 

Finns risken för att uppmärksamheten läggs på att urskilja problemet, istället för att fokusera 

på flickornas enskilda behov och svårigheter. 

 

När socialtjänsten kan konstatera att det föreligger ”hedersrelaterat” våld och förtryck bör de 

enligt bland annat Lager och Thörn (2005) göra en riskbedömning göras av den utsattes 

situation. Detta för att kunna se till vilka risker, alternativt möjligheter, som finns vid olika 
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situationer (Hedersrelaterat förtryck och våld, 2009). Även om det skulle vara så att 

flickan/kvinnan är i behov av skydd. I Norrköpings handlingsplan (2009) står det även om 

våldet utförs mot minderårig, ska även handläggningen utgå ifrån allmänna rutiner för 

handläggning av ärenden som rör barnmisshandel. Vid riskbedömningen finns också 

frågemanualer för att avgöra skyddsbehovet. Norrköpings och Östersunds handlingsplaner 

innehåller frågor som stöd för att kunna avgöra behovet. Sådana frågemanualer finns även i 

annat granskat materiel som Lager och Thörn (2005), webb Hedersrelaterat förtryck och våld 

(2009) och FoU Västernorrlands (2009) handbok. Återigen är frågorna lika till sin 

utformning, det som skiljer är omfattningen av frågor och antalet. För att få en förståelse för 

hur frågorna ser ut, presenteras Norrköpings handlingsplans frågor som exempel. 

 

     ”Vem slår och hotar? Vem är det som styr och bestämmer om sanktioner i 

släkten? Är det farfar - eller har ansvaret fallit på pappa eller en bror? Finns 

denna person i Sverige? Är den/de personer som utsätter dig för våld tidigare 

straffad? Har du någon syster/bror/annan släkting som tidigare har gifts bort mot 

sin vilja eller misshandlats eller mördats på grund av att hon eller han har gått 

emot släktens vilja? Finns det någon ung kvinna eller man i släkten som tidigare 

har lyckats gå sin egen väg? Hur har hennes/hans val i så fall accepterats av 

släkten? Var befinner sig den personen geografiskt, i Sverige eller utomlands? 

Finns det någon i familjen eller släkten som är neutral eller positiv till dina krav 

på förändring och som kan vara ett stöd för dig? Saknas helt stöd från familjen? 

Finns det andra vuxna i ditt nätverk som du litar på och som kan fungera som 

stödpersoner? (…)” (Norrköping, 2009, s. 42) 

 

Att slaviskt följa manualer och checklistor kan leda till att individens specifika behov glöms 

bort eller att andra problem negligeras. Varför socialsekreterare som handlägger ärenden som 

rör ”hedersrelaterade” problem kan använda handlingsplanernas riktlinjer som ett underlag, 

men de bör också erhålla förståelse och vara uppmärksam på den enskildes behov.  

4.2.2 När hedersrelaterad problematik föreligger 

Efter probleminventering, riskbedömning och bedömning av eventuella skyddsbehov, fattas 

beslut om utredning. Skyddsbehovet är något som följer med in i utredningen. Är 

skyddsbehovet stort ska insatser ske direkt (Lager & Thörn, 2009). Något som varit ett 
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återkommande frågetecken, utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, är kring när 

vårdnadshavare bör kontaktas, med tanke på risken det kan utgöra. Granskningen av Eksjös, 

Norrköpings och Östersunds handlingsplaner visar att det dilemmat inte berörs.  Eksjös 

handlingsplan betonar att vid handläggning ska ”våldsoffret skyddas från ytterligare 

övergrepp, påtryckningar och repressalier” (Eksjö, 2009, s.5). Även om Eksjös 

handlingsplan inte är specifikt inriktad på ”hedersrelaterat” våld och förtryck understryks att 

om den utsatte är i behov av skydd är det socialtjänstens skyldighet att tillförse detta. 

Östersunds handlingsplan (2009) ger inga anvisningar för hur utredningen bör gå tillväga, 

men handlingsplanen ger konkreta tips på vad som bör tänkas på under handläggningen: 

 

     ”Först och främst: Bra skydd för den utsatta, lyssna noga på den utsatta, 

jobba för att få slut på hoten. Genomför möten/telefonsamtal på ett tryggt och 

säkert sätt, en neutral plats som inte väcker misstankar ex skolan (…) 

Handläggning av erfarna socionomer, om möjligt man och kvinna tillsammans. 

Att klienten inte behöver träffa fler handläggare än nödvändigt (…) Våga ställa 

frågor, våga handla för att bedöma skyddsbehovet, hitta lösningar” (östersund, 

2009, s. 1) 

 

Norrköpings handlingsplan ger inte heller några fasta direktiv om hur en utredning sker. Det 

som poängteras är övervägandet av skyddsbehov om det är akut eller inte. Skulle ett akut 

omhändertagande vara behövligt och den unge placeras enligt LVU, finns i Norrköping 

handlingsplan anvisningar för vad som bör tänkas på. 

 

     ”När ett barn eller en ungdom som är utsatt för hedersrelaterat våld ska 

omhändertagas enligt LVU gäller samma rutiner som vid alla beslut om LVU. Det 

finns dock vissa saker att ta särskild hänsyn till…”(Norrköping, 2009, s. 43) 

 

Anvisningarna rör eventuell begränsad kontakt med familjen, om den utsatte behöver samtal, 

planering av ett eventuellt återvändande, information om eventuella hemförhållanden, samt 

långsiktig planering. När det gäller personer som är myndiga finns också ting att ta ställning 

till som exempel ekonomiskt bistånd, bostadsbyte, polisanmälan och besöksförbud 

(Norrköpings, 2009). 
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När en utredning har startat vid misstanke om ”hedersrelaterat” våld och förtryck verkar 

gemensamt vara för handlingsplanerna, FoU Västersnorrlands handbok och i Lager och Thörn 

(2005), att en utredning bör handläggas som vanligt. Det finns således inga specifika 

handläggningsregler eller likande, men det är erforderligt att ta hänsyn till ”hedersrelaterat” 

våld och förtrycks mer komplex situation. I FoU Västernorrlands (2009) handbok står det att 

en utredning vid ”hedersrelaterat” våld och förtryck ska utföras på samma sätt som andra 

utredningar hos socialtjänsten. Det som skiljer sig är att kunskap behövs om problematiken 

för att kunna göra riskbedömningar. Då kontakten av föräldrarna kan vara en risk, skapas ett 

frågetecken kring varför de granskade handlingsplaner inte framhävt dilemmat och riskerna 

med detta. FoU Västernorrland (2009) handbok nämner att om socialtjänsten kontaktar 

föräldrarna kan den utsattes situation förvärras. Norrköpings handlinsplan berör möjligheten 

att hålla barnets vistelseadress hemligt för föräldrarna vid omhändertagandet enligt LVU. 

 

      ”…Vid placering enligt LVU tänk på möjligheten till beslut om 

umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseadress. Huvudregeln är att en 

vårdnadshavare har rätt att få reda på sitt barns adress. En vårdnadshavare kan 

dock i undantagsfall nekas att ta del av barnets vistelseadress…” (Norrköping, 2009. 

S. 42) 

Varför en sådan drastiskt åtgärd skulle vara behövligt, motiveras inte av texten, det kanske 

upplevs som underförstått utifrån riskbedömningen. Varför inga riktlinjer finns om 

stödåtgärder för den utsattes familj är anmärkningsvärt. Gruber (2007) skriver att 

föräldrarna ofta anses vara mest utsatta i det avseendet att behöva anpassa sig till ”moderna 

livsmönster” och lämna sin ”traditionella” levande, men är uppfattningen att flickorna är de 

som drabbas hårdast. FoU Västernorrlands (2009) handbok redogör för den försiktighet som 

bör tas vid kontakten av föräldrarna. Men det står också att målet under utredningen och vid 

insatserna ändå är att kontakten ska behållas med föräldrarna, om så är möjligt (ibid.). 

Vaksamhet mot föräldrarna vid handläggning av ärenden som rör misstanke om 

”hedersrelatera” problematik, finns redan från anmälan. Denna misstänksamhet beskriver 

även Gurber (2007) i sin studie. Då skolan undviker samtalsämnen som de anser kan vara 

ogynnsamma för flickorna med invandrar bakgrund, utifall föräldrarna lever utifrån ett 

”hederstänkande”. Misstänksamhet mot invandrarföräldrar tenderar att förkomma när 

arbetet görs utifrån handlingsplaner (ibid.). Vilka konsekvenser blir det av att socialtjänst 

och skola handlar utifrån misstanke mot föräldrarna. Försiktigheten kan både vara behövlig, 

men kan även bli ogynnsam. Om föräldrarna redan vid anmälan hålls utanför och granskas 
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som potentiella förövare, kan resultatet bli att ett samarbeta blir omöjligt mellan socialtjänst 

och familj, det kan leda till att konflikten förstärks. Dock om ”hedersrelaterat” våld skulle 

föreligga kan oförsiktighet ge negativa konsekvenser för den utsatte. 

 

Efter utredningen ska bedömning eventuella insatser ske, viktigt att då överväga är vilka 

effekter de eventuella insatserna får för den utsatte. En riskbedömning följer även i 

utredningens slutskede (FoU Västernorrland, 2009). I de granskade handlinsplanerna står 

inget om vikten av skyddsbedömning under hela utredningsprocessen. Norrköpings 

handlingsplan avslutas med att efter insatser som infattar att den utsatte lämnar sin familj 

finns olika skydd som går att ansöka om som sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade 

personuppgifter. På Hedersrelaterat förtryck och våld (2009) att uppföljning och efterarbete är 

mycket viktigt.  Så varför inte mer information finns i handlingsplanerna om vikten av 

eftervård ifrågasätts. Det kanske antas att det skulle vara underförstått utifrån beskrivningar 

om problematiken.  

4.3 Frågan om rätt kompetens och kunskap  

När en utredning inleds där misstanke finns om ”hedersrelaterade” konflikter, ska 

socialtjänsten handlägga ärendet utifrån vanliga rutiner, men vikten av rätt kunskap har 

betonas under denna studie. Frågan är dock vilka kunskapskrav som ställs på socialsekreterare 

inom socialtjänsten och vad som erbjuds för att få kunskapen. När ärenden inkommer till 

socialtjänsten som rör ”hedersrelaterade” konflikter som resulterat i våld och förtryck, har 

situationen blivit mer akut. Vilket gör att verksamheter som socialtjänsten måste vara mer 

konkreta i sitt val av metoder för att hantera ärendet (Björktomta, 2005). Regeringens 

handlingsplan (skr. 2007/08:39) beskriver att alla människor har rätt till att leva ett tryggt och 

säkert liv, de som utsätts för hot och våld ska få stöd och hjälp av god kvalitet, som är 

individuellt anpassad och tillgängligt. Med rätt bemötande, rutiner, dokumentation och 

kunskap om ”hedersrelaterat” våld ökar förutsättningarna för att utsatta personer får rätt hjälp. 

(ibid.). I Norrköpings handlingsplan betonades vikten av rätt kunskap: 

 

     ”I arbetet mot hedersrelaterat våld är det viktigt att ha kunskap om 

familjestrukturer som ligger till grund för hedersproblematiken. En 

familjestruktur som till exempel omöjliggör närståendeplaceringar, på grund av 

kollektivt tryck från familj och släkt att upprätthålla hedersnormerna. I starkt 
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patriarkala samhällen, där kyskhet och oskuld är centrala begrepp, får värden 

som heder och skam stort utrymme(…) för många personer med den här 

bakgrunden är det ett stort steg att ta kontakt med socialkontoret och alla vet inte 

vilken hjälp som finns att få. För personal på socialkontoret är det viktigt att ha 

kunskap om kollektivets roll för den utsatta. Personen har fått lära sig att sätta 

familjen främst och kan ha svårt att fatta beslut utifrån egna behov” (Norrköping, 

2009, s. 37-38). 

Även om Eksjös och Östersunds handlingsplaner inte understryker vikten av att ha rätt 

kompetens och kunskap, är intervju personerna noga med att tala om att de har kunskap och 

kompetens. 

    ”I Eksjö kommun finns kompetensen och kunskapen om hedersrelaterat våld, 

fast teoretiskt…” (intervju med socialsekreterare E). 

    ”Jag har kunskaper om problematiken och meningen är att jag ska lära mig 

mer. Jag tycker vi har en bra grundläggande kunskap och jag skulle kunna 

handlägga ett sådant ärende om jag gör det tillsammans med någon som har 

erfarenheten av det sen innan. Jag tycker att Östersunds socialtjänst har 

kompetensen för att hantera och möta och hjälpa utsatta kvinnor med 

hedersrelaterad problematik…” (intervju med socialsekreterare Ö). 

Gruber (2007) upptäckte i sina studier av skolans insatser mot ”hedersrelaterat” våld och 

förtryck, att de då var i ett utbildningsskede och under process med att utveckla 

handlinsplaner. Intervjun med socialsekreterare Ö kan tolkas som att östersunds socialtjänst 

befinner sig i ett utbildningsskede, intervjupersonen underströk att hon hade kunskaper, men 

målet var att öka sina kunskaper. I intervjun med socialsekreterare E framkom inte om Eksjö 

hade som avsikt att höja kompetensen hos socialtjänsten. Intervjuperson E gav ett intryck av 

att behovet av kunskap om ”hedersrelaterat” våld inte var så stort i kommunen, då 

problematiken inte förekom. Skulle ett ärende bli aktuellt förlitade de sig på den kunskap de 

hade och möjligheterna att söka hjälp utanför kommunen. Något som möjligtvis skulle kunna 

innebära komplikationer för Eksjö socialtjänst är om de får en anmälan där det finns 

misstänka ”hedersrelaterat” våld och ärendet blir akut. Hur skulle de då handla och förhålla 

sig då de inte har några specifika direktiv att handla efter.  
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Återkommande blir frågan vad är rätt kunskap? Är det förståelse och kunskap för andra 

kulturer. Att ”hedersrelaterat” våld och förtryck skulle vara sammanknutet med kultur är 

något som blivit kritiserat på senare tid. De los Reyes (2003) avfärdar påstående och menar att 

”hedersrelaterat” våld inte alls går att förklara utifrån ett kulturellt perspektiv. Även 

Wilhelmsson (2008) menar att sådana påståenden är problematiska och medför fördomar och 

generalisering av grupper. Men vad händer när de förklarningar som funnits för våldet de 

senaste åren börjat kritiseras och avfärdas. När de svenska myndigheterna som socialtjänsten 

ännu är i en utbildningsfas och när de är i process eller precis har utvecklat handlingsplaner. 

Att finna kompetens och kunskap som ger resultat finns ännu inga empiriska studier på vilka 

det skulle vara, problematiken är nyligen uppmärksammad. Bara för några år tillbaks blev det 

viktigt för bland annat socialtjänst, skola och sjukvård att innehav kulturkompetens. Något 

som Kamali (2002) menar ha visats sig inte givit något resultat för det sociala arbetet. Att 

kunna definiera våldet och förstå orsakerna gör att socialtjänsten lättare kan hantera 

problematiken. ”Hedersvåldets” orsaker kan enligt Björktomta (2005) förklaras ur ett 

maktperspektiv och som en kvinnosyns fråga.  

Intressant att undersöka är vilken uppfattning och kunskaper socialsekreterare har om 

problematiken.  

     ”… hedersrelaterat våld och förtryck innebär att kvinnor och flickor på grund 

sin kultur lever med krav, förväntningar och regler ifrån familjen. Kraven kan 

gälla vem de ska gifta sig med, att de är begränsade i sina val av vänner och sin 

fritid.  I hederskulturer är de mannen som bestämmer och kvinnorna har ingen 

större makt…” (intervju med socialsekreterare E)  

Det framkom inte i intervjun och Eksjö deltagit i några utbildningsprojekt om 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. Men socialsekreterare E har skapat sig en uppfattning om 

problematiken. Även Socialsekreterare Ö hade en tolkning om problematiken. 

     ”… våldet är i sig likt det ”vanliga” våldet mot kvinnor. De yttrar sig på 

samma sätt, men den största skillnaden är att hedersrelaterat våld och förtryck 

mot kvinnor och flickor är en kollektiv handling, bestraffning och bevakning. 

Vilket gör att de också är svårare att arbeta med och nå…” (intervju med 

socialsekreterare Ö) 
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Som Gruber (2007) påpekade att uppfattningar om att problemen är kopplade till kultur 

skillnader och avvikande från det ”vanliga” våldet kan skapa problematiska föreställningar 

om olika ”invandrar” grupper. Då de ses som avvikande och onormala. Socialsekreterare E 

förklarar våldet utifrån kultur och socialsekreterare Ö beskriver att våldet liknar det ”vanliga” 

våldet, men skiljer sig vid vissa företelser. Vilket då skulle kunna vara problematiskt och 

kategoriskapande. Finns rätt kunskap och kompetens om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. 

Har socialtjänsten idag en sådan förståelse för problematiken som inte är grundade i fördomar 

och ett ”vi” och ”dom” tänk? Både utifrån uttalande av socialsekreterare E, som förklarade 

våldet från ett kultur perspektiv och socialsekreterare Ö som svarade med att skilja våldet från 

det ”vanliga” våldet. Et går att se at uppfattningen finns på socialtjänsten, att våldet skulle 

skilja från annat våld i nära relationer. Detta skillnads tänkande återfinns även i Norrköpings 

handlingsplan: 

”…I den här typen av utvidgad familjestruktur står det kollektiva tänkandet i 

centrum och en person är i första hand familjemedlem och i andra hand enskild 

individ. En individs behov kommer alltid i andra hand efter det som anses vara 

familjens eller släktens bästa. I kulturer där det kollektiva tänkandet dominerar är 

skillnaden mellan in-gruppen (den egna gruppen) och ut-gruppen (samhället) 

större än i individualistiska kulturer. Nätverket och familjen står för allt stöd och 

hjälp och personer söker ogärna hjälp från professionella. I individualistiska 

kulturer, som den svenska, finns en större tilltro till att samhället ska hjälpa och 

stötta individen och hjälp från professionella efterfrågas i större utsträckning…” 

(Norrköping, 2009, s37-38). 

 

”Hedersrelaterat” våld och förtryck kopplas till kollektiva familjestrukturer och särskiljs från 

den svenska individualistiska kulturen. Denna förklaring i Norrköpingshandlingsplan baseras 

på Länsstyrelsens i Östergötlands utbildning material som Wilhelmsson (2008) granskade i 

sin studie. Utbildningsmaterial som har som avsikt att öka kunskapen hos myndigheter. 

Wilhelmsson menar att kunskap som betraktas som sanning kan ge felaktiga kunskaper som 

leder till kränkningar.  

Enligt Regeringens handlingsplan (skr. 2007/08:39) har ”hedersrelaterat” våld samma grund 

som det generella våldet mot kvinnor. Det handlar om kön, makt och sexuallitet och kulturella 

föreställningar om dessa. Regeringens handlingsplan åsyftar att detta bekräftas av rapporter 
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som gjorts av FN om våld mot kvinnor
12

. Synen på kvinnlig respektive manlig sexuallitet är 

central för att förstå mäns våld mot kvinnor. Generellt sätt för våld som utövas mot kvinnor i 

nära relationer är att den utsatte är i en beroendeställning till våldsutövaren. De som skiljer 

”hedersrelaterat” våld och förtryck är den kollektiva kontrollen av kvinnorna/flickornas 

sexuallitet, oskuld och kyskhet är centralt för ”hederstänkandet” (skr. 2007/08:39). I studiens 

granskning av handlingsplanernas referenser finns regeringens handlingsplan med som källa. 

Myndigheter som socialtjänsten utövar all sin makt underlagarna varför skrivelser från 

regeringen ses för dem som ett trovärdigt kunskapsunderlag. Dock både utifrån Gruber (2007) 

och Wilhelmsson (2008) resultat i sina studier, vore de naivt att inte granska de 

kunskapskällor som myndigheter baserar sina kunskaper på. Socialtjänsten är en hjälpande 

myndigheter som utövar stor makt, deras arbete kan påverkar den enskilde markant. Varför 

det är viktigt att granska socialtjänstens handläggningsmetoder och kunskapskällor, när de har 

så stor påverkan på individers liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Bl.a. Cultural praticés in the family that are violent towards women (E/CN.4/2002/83) och Intersections 

between culture and violence against women (A/HRC/4/34) 
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5. Diskussion 

Under denna rubrik följer den diskussion om studiens reslutat, om frågeställningar besvarat 

och om syftet är uppfyllt. Även om studiens styrkor och svagheter, vilken betydelse studien 

har för socialt arbete och fortsatt forskning samt vilka slutsatser studien som framkommit.  

Avsikten med studien var att undersöka socialtjänstens handlingsplaner, kunskapskällor och 

kunskaper om ”hedersrelaterat” våld. Detta utifrån att problematiken är väl uppmärksammad 

idag i det svenska samhället och det råder politisk enighet om att åtgärda och förbygga 

”hedersrelaterat” våld och förtryck. De svenska myndigheterna är i en utvecklingsfas och 

arbetar med att kunna hantera, förebygga och förstå problematiken. Hur de bistående 

myndigheterna och organisationer ska kunna hjälpa individer som är utsatta för våldet är en 

viktig fråga. Studiens resultat och analys består av en granskning av handlingsplaner från tre 

socialkontor och tre intervjuer med tre olika socialsekreterare. Jag ville genom denna studie se 

vilka erfarenheter och kunskaper socialsekreterare har om problematiken. Jag ville undersöka 

om de fått någon utbildning om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Jag ville granska hur 

socialtjänsten handlägger ärende som rör problematiken. Jag anser att syftet och 

frågeställningarna har besvarats, men att vissa frågor har besvarats mer utförligt än andra. Min 

förförståelse har ändrats efter att sammanställt studiens reslutat och analyserat, vilket gör att 

jag känner mig kluven till studiens syfte. Efter att ha forskat i ämnet, skulle jag med den 

förståelse jag nu har för ”hedersrelaterade” våld och förtryck, omformulerat syfte till en mer 

kritisk karaktär. Dock känner jag ändå att jag kunnat vara kritisk i min analys av resultatet 

utifrån tidigare forskning på området och studiens teoretiska utgångspunkter.  

Jag upplever att det verkar finns en ”rädsla” hos socialtjänsten för ”hedersrelaterat” förtryck 

och våld, utifrån att det känns främmande och annorlunda, olikt det så kallade ”vanliga” 

våldet. En osäkerhet bland svenska myndigheter gör att vikten av att förstå problemet skapar 

påtryckningar på att utbilda personal och upprätta handlingsplaner. Men jag anser att 

problematiken kanske har förstorats upp och att våldet ses som mer komplicerat och skilt från 

det ”vanliga” våldet, än vad det egentligen är. Som Björktomta (2005) menar att mäns våld 

mot kvinnor finns i hela världen, det bara yttrar sig på olika sätt. Jag har fått ett nytt 

perspektiv på ”hedersrelaterat” våld och förklaringarna till det samt vilka åtgärder och 

kunskaper som är viktigt. Denna studies resultat och granskning av tidigare forskning har 

gjort mig kritisk till bland annat de kulturförklaringar som finns om ”hedersvåldet”. Jag var 
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redan i början av studien skeptiskt till begreppet ”heder”, varför hedersbegreppen skriv inom 

citationstecken.  

Studiens reslutat visar att dessa socialkontor kommit olika långt och lagt olika stora resurser 

på att utforma handlingsplaner för handläggning som rör ”hedersrelaterat” våld. Kommunerna 

skiljer sig även i förekomst av problematiken, vilket jag tror kan påverka varför vissa av 

kommunerna satsat mer på att utbilda personalen på socialtjänsten. Även det resultat som 

grundar sig på intervjuerna med socialsekreterarna, påvisar skillnader hur insatta de är om 

problematiken och i erfarenheter av handläggning. Studiens teoretiska utgångspunkter och 

den tidigare forskningen förhåller sig kritisk till att ”hedersrelaterat” våld och förtryck 

förklara med ett kulturperspektiv. Sådana uppfattningar bidrar till att vissa samhällsgrupper 

kategoriserar och stigmatiseras, det skapar ett skillnadstänkande mellan ”vi” och ”dem” samt 

mellan det ”vanliga” våldet och ”heders” våldet. Studiens resultat visar att dokument som 

handlingsplanerna kan bidra till sådana uppfattningar. Handlingsplaner grundar sig i sin tur på 

olika typer av utbildningsmaterial och metodböcker skapade för bland annat socialtjänsten, 

som också tenderar enligt Wilhelmsson (2008) att bidra till generalisering och 

skillnadstänkande. Den slutsatsen kan också dras från intervjuerna, där beskriver 

informanterna att ”hedersrelaterat” våld skiljer sig från det ”vanliga” våldet och att våldet 

grundade sig i en kultur. Informanterna har enligt sina utsagor varit med i att utveckla 

handlingsplanerna och deltagit i utbildningar om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Även 

andra studier som Wilhelmsson (2008) och Gruber (2007) påvisade deras resultat likande 

uppfattningar och tolkningar om våldet hos skola och i utbildningsmaterial till myndigheter. 

Jag ställer mig kritiskt till att de kunskapskällor socialtjänsten har om ”hedersrelaterat” våld 

och förtryck, då den kan skapa kategorisering av ett problem vilket kan leda till att individens 

individuella behov förbises. Men samtidigt ser jag ändå att de finns behov av att socialtjänsten 

har handlingsplaner och utvecklar kunskaper om problematiken, så att misstag i 

handläggningen undviks. Som Kamali (2002) menar att det traditionella sociala arbetet 

fungerar inte på alla individers problem. Varför kunskap behövs hos socialtjänsten, men jag 

tycker att socialtjänsten också måste bli införstådda med att inte generalisera grupper och att 

de måste förstå att arbetet måste först och främst se till individens specifika behov. 

Studiens svagheter avser att tidsramen för uppsatsen endast gav utrymme till att undersöka tre 

social kontors handlingsplaner samt att intervju genomfördes med bara tre socialsekreterare. 

En ytterligare svaghet är att ett utav av socialkontoren inte hade en handlinsplan generellt 
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inriktad för ”hedersrelaterat” våld och förtryck, vilket gjorde att bara två av tre 

handlingsplaner var jämförbara med varandra. Forskningsområdet för mitt specifika syfte 

upplever jag som tämligen smalt och det fanns inte en bred bas av forskning. Det kan också 

vara studiens styrka, för det visar att forskning är behövligt inom området socialt arbete och 

”hedersrelaterat” våld och förtryck.  

Jag anser att fortsatt forskning behövs inom området, speciellt utifrån studiens resultat som 

visar att socialtjänstens kunskaper om ämnet är en aningen generaliserande och fördomsfullt 

samt skapar ett ”vi” och ”dem” tänk. Jag anser att detta är ett forskningsområde som är viktigt 

för det socialarbetet. Speciellt om man ser till att tidigare forskning och förklarningsmodeller 

av fenomenet idag är hårt kritiserat för att diskutera ur ett kulturperspektiv som leder till att 

vissa invandrar grupper ses som problematiska och avvikande. Det svenska samhället genom 

går förändringar och samhället består av individer som lever med levnadsätt, religioner, 

kulturer och traditioner vilket medför nya typer av sociala problem. Varför detta forsknings 

område är relevant att forska vidare i. 

De slutsatser jag kunnat dra av studiens resultat och analys är att man bör ställa sig kritisk till 

de kunskapskällor som socialtjänsten har att tillgå om ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad 

som egentligen är rätt kunskap om ”hedersrelaterat” våld och förtryck är diffust. Dock kan jag 

konstatera att det är skadligt för både den enskilde individen och grupper i samhället, att 

försöka skilja på olika typer av våld och förklara det ur ett ”vi” och ”dem” perspektiv. Enligt 

tidigare studier på området har kategoriserande av problemet negativa effekter och skapar 

fördomar. Att ”heder” skulle gå att förklaras ur ett kulturperspektiv har jag avfärdat och 

kritiserar det. Jag anser att medvetenhet om ”hedersrelaterat” våld och förtryck finns hos de 

svenska myndigheterna och drivkraften att kunna åtgärda och hantera problemet. 

Socialtjänsten vill kunna vara behjälpliga och försöker öka sin kunskap, förståelse och 

metoder för att hantera problematiken. Jag anser att ambitionen finns hos socialtjänsten för 

utbildning och att upprätta handlingsplaner, viljan att förstå och hantera problematiken bättre. 

Men som tidigare sagt att de handlingsplaner jag granskat och kunskapskällor och kunskaper 

som de granskade socialkontoren har verkar bidra till att försöka kunna se våldet och skilja de 

från det ”vanliga” våldet. Men jag tycker inte socialtjänsten främst borde fokusera på det utan 

bara öka kunskapen om problematiken för att förstå, med sedan är det viktigt att se varje 

enskild individ och dennes behov. 
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Bilaga 1 

Intervju frågor: 

1. Informanternas bakgrund 

- Vad är din erfarenhet av klienter med hedersrelaterade problem? 

- Hur definierar du problemet, vad är hedersrelaterat våld och förtryck? 

2. Kunskap om hedersrelaterat våld 

Känner du att du har kunskap kring problematiken? Upplever du skulle kunna handlägga 

ärendet med hedersrelaterat problematik? Finns den kompetensen och kunskapen hos dig? 

- Om ja, hur har du fått den kunskapen? 

- Om nej, Finns kompetens på din arbetsplats för att handläggning ärenden där 

hedersproblematiken föreligger. Hur ser den kompetensen ut? 

- På din arbetsplats finns material och information tillgänglig för dig och din kollegor 

om heders relaterat våld och förtryck. I den utsträckning att ni kan handlägga ett 

ärende som rör hedersproblematiken. 

3. Handlinsplan för hedersrelaterat våld och förtryck? 

Finns de en handlingsplan för heders relaterade våld och för tryck?  Hur är den utformad, vem 

har upprättat den?  

- Är handlinsplanen användbar i det praktiska arbetet? 

 

 


