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Abstract 
Uppsatsen syftar till att belysa socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld och/eller 

förtryck. Fokus ligger även vid att få en ökad förståelse för socialtjänstens eventuella 

skillnader på hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer.  Företeelsen belyses ur ett 

intersektionellt perspektiv. Ett hermeneutiskt synsätt genomsyrar studien för att få djupare 

kunskap samt bredare förståelse om fenomenet. Studien bygger på sex semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med socialsekreterare i sex mindre kommuner i Jämtlands län, som 

sedan har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet påvisar att kommunerna gör 

skillnad på hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer. De menar att den tydligaste 

skillnaden mellan de olika våldstyperna är att hedersvåld och/eller förtryck utgår från ett 

kollektiv men i annat våld i nära relationer är det bara en utövare bakom våldet. Majoriteten 

av respondenternas uppfattning är att maktutövandet är mer omfattande i en hederskontext 

samt att personerna inom kollektivet har en invandrarbakgrund. Informanterna menar att det 

råder kunskapsbrist på socialtjänsten i ärenden som rör hedersrelaterat våld och/eller förtryck. 

 
NYCKELORD: Hedersrelaterat våld, våld i nära relationer, hedersrelaterade handlingar, 
hederskulturer, hederskontext, socialtjänsten, socialsekreterare
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1. Inledning 
Hur de olika socialsekreterarna i landet ska förhålla sig till ärenden som rör hedersrelaterat 

våld och förtryck är en kluven fråga med tveksamma svar. Det finns olika förståelse för vad 

som menas med heder. En del menar att hedersrelaterat våld bör omfattas av begreppet våld i 

nära relationer, andra pekar på att det innefattar en annan typ av våld och bör därför ses som 

ett eget begrepp. Den här sortens resonemang får fäste i samhället framförallt då det handlar 

om människor som kommer från andra kulturer vilket kan bero på att samhället inte förstår 

den här sortens problematik då det är ett relativt okänt fenomen. 

 Även media bidrar till de föreställningar som allmänheten och myndigheterna uppfattar är 

hedersrelaterade handlingar. Det som framställs handlar om offer och förövare tillhörande 

andra kulturer, där kvinnan blir mördad med heder som grund och där starka patriarkala 

strukturer finns inom familjen. Den som mördar är enligt den mediala bilden oftast en manlig 

gestaltning som presenteras som pappa, farbror eller bror. Men heder kan även handla om 

faktorer som utspelas genom kontroll i stora och små skalor, till exempel val av kläder eller en 

avgränsad fritid. 

 När hjälpmedel och forskning inte är entydig blir det svårt för socialarbetarna att utgöra 

någon meningsfull kunskap utifrån den information de får till sig, de olika källorna 

presenterar skilda anvisningar. Det tvetydiga i forskningen är huruvida begreppet existerar 

eller inte. Vissa forskare pekar på hedersrelaterat våld som ett diskriminerande och 

marginaliserande begrepp, medan andra tycker att förekomsten av hedersrelaterat våld 

förnekas om begreppet inte uppmärksammas. 

 När socialsekreterarna inhämtar kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck blir det svårt 

för dem att förhålla sig till begreppet då de olika källorna påvisar varierande förståelse för 

heder samt att det finns en tydlig ambivalens i hur begreppet ska existera eller inte. När de 

sedan tagit ställning till materialets innehåll ska de i praktiken behandla heder utifrån 

instruktioner som handlar om våld i nära relationer som gäller för alla. Till följd påverkas det 

praktiska arbetet beroende av vilken inriktning socialsekreteraren valt att förhålla sig till 

begreppet heder.  

 Bedömningsmetoder som PATRIARK, som består av vägledning för bedömning och 

hantering av risk för hedersrelaterat våld, är på väg att introduceras i en del av Jämtlands läns 

kommuner, men inte alla. Utöver detta bedömningsinstrument finns i dagsläget ingen hjälp 

för socialsekreterarna förutom deras egen förförståelse och kunskap om heder.  

 Socialtjänsten möter många nya familjekonstellationer och det finns föreställningar om det 



 
 

 2 

hedersrelaterade våldet som kan prägla socialtjänstens arbete. Den förutfattade uppfattningen 

om heder handlar om andra kulturer och etniciteter än ”etniska svenskar” för majoriteten av 

informanterna. ”Etniska svenskar” är ett problematiskt begrepp och det är idag svårt att säga 

vem som är ”etnisk svensk”. Författarna i uppsatsen vill heller inte avgöra vem som är ”etnisk 

svensk”, utan väljer därför att problematisera begreppet men att ändå använda sig av det för 

att få en viss förståelse för vilka personer det kan handla om. Landsbygdskommuner blir 

därför särskilt aktuella i studien eftersom man tagit emot ett stort antal flyktingar och inte har 

vanan att möta olika typer av våld i nära relationer. Storstadskommuner kan ha en större 

tillgång till olika specialenheter som är till hjälp för hanteringen av ärenden som rör 

hedersrelaterade handlingar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att belysa socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld.  

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver socialtjänsten hedersrelaterat våld? 

• Vad är det som avgör om våld och/eller förtryck beskrivs som hedersrelaterat? 

• På vilket sätt särskiljer hedersrelaterat våld från annat våld i nära relation? 

• Finns det skillnader i handläggningen mellan hedersrelaterat våld och annat våld i nära 

relation? 

2. Tidigare forskning 
Hedersbegreppet är kontroversiellt och svårtolkat, vilket också bidrar till att få en realistisk 

bild över vilken omfattning våldet förekommer (Grutzky och Åberg, 2013; de los Reyes 

2003). Begreppet är, enligt Grutzky och Åberg (2013) sammanlänkat med ordet hederlighet 

och att göra rätt för sig och relaterat till normer om samhällsansvar och tillit. Därmed har 

heder positiva konnotationer (ibid.). Att heder används i sammanhanget är relaterat till att 

utövarna anger heder som skäl till förtrycket eller våldsgärningen (Grutzky & Åberg, 2013).  

Hedersrelaterat våld är något som ofta utövas av män mot kvinnor som strävar efter att 

upprätta heder hos en familj (Lorentzen, 2008). Det är enligt Mojab (2004) en form av brott i 

patriarkala samhällen. De patriarkala grupperna kännetecknas genom männens inflytande 

inom familjen och samhället. Ordningen grundas i männens makt över kvinnor, barn och 

egendom och männen ses som familjens överhuvud. Heder upplevs därför vara ett avvikande 

från den patriarkala strukturen och våldet är oftast inte en individuell handling, utan kollektivt 
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där familjen och samhället deltar (ibid.). Företeelsen uppstår då strukturen hos familjen är att 

värna om heder som en tradition och social norm (Stiftelsen Kvinnoforum, 2005). 

2.1 Skilda uppfattningar  

Olika definitioner och förståelser av begreppet hedersrelaterat våld innebär också att forskare 

på området har olika infallsvinklar och angreppssätt i sin forskning. De som använder själva 

begreppet heder (Eldén, 2003; Schlytter, 2004; Sjöblom, 2006; Keskinen, 2011) menar att 

heder är något som skiljer sig från våld i nära relationer där feministiska infallsvinklar belyser 

sambandet mellan kultur, kön och våld.  

 Åsa Eldéns (2003) avhandling ”Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, 

oskuld och heder” handlar om arabiska och kurdiska kvinnor och deras liv omgiven av rykten, 

oskuld och heder i relation till förståelser av kultur och religion. Eldén lägger ett feministiskt 

synsätt på männens våld mot kvinnor och belyser sambandet mellan kultur, kön och våld. Hon 

menar att männens heder inte återställs förrän kvinnan är tillintetgjord. När dessa kulturella 

föreställningar används mot en kvinna som lever med dessa mycket normativa krav, kan det 

innebära upplevelser av våld. Äran hos dessa män kommer inte att återställas förrän kvinnan 

är utesluten från familjen eller dör (ibid.). Eldén undersöker alltså inte arbetet som 

socialtjänsten gör kring hedersrelaterat våld, utan försöker greppa fenomenet i sig utifrån 

olika perspektiv, främst det feministiska, för att göra hedersmord begripliga. Hon menar att 

mannen som utför våldet inte behöver ha en grundläggande annorlunda kultur. 

 ”Rätten att själv få välja” skriven av Astrid Schlytter (2004) har en tydlig inriktning mot 

socialtjänstens arbete och myndighetens ansvar att företräda samhället samtidigt som de 

utsatta flickornas intressen ska tillvaratas. Schlytter menar att socialtjänsten har misslyckats 

med att ta hand om utsatta flickor i hederskulturer. Hon påpekar att hedershandlingar som 

tidigare doldes i offentliggöranden, nu finns i den politiska dagordningen tack vare flickorna 

som trätt fram i takt med en politik som fått en ökad förståelse för fenomenet heder.  

Samtidigt som socialtjänstens arbete varit bristfälligt har frivilligorganisationer startats som 

kompenserar eller kompletterar myndighetens arbete, det vill säga, organisationerna stöder 

och hjälper utsatta för hedersrelaterat våld. Att organisationerna uppstått menar Schlytter är en 

följd av att socialtjänsten inte tagit de utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck på 

allvar. Hennes utgångspunkt i studien har varit att personer som är utsatta för hedersrelaterade 

handlingar ingår i två kollektiv, det ena som medborgare och dess rättigheter, det andra som 

medlem av ett kollektiv med familjen och släkten som har en central roll (ibid).  

 Schlytter (2004) lyfter rättssystemets normer som en produkt av värderingar och behov 

grundade på majoriteten i samhället. Det krävs en etisk plattform utanför rättsreglerna för att 
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kunna iaktta svagheter i enstaka fall, men hon påpekar att detta inte betyder att rättsreglerna 

saknar en etisk grund. Det handlar istället om att individer med avvikande normer och 

värderingar skapade av samhället, osakligt missgynnas. Det är socialtjänsten som avgör om, 

och i vilken utsträckning, den utsatte personen ska få stöd och hjälp utifrån olika regelverk. 

De utsatta hamnar därför i en underordnad position gentemot de yrkesverksamma då det är 

oklart i vilken omfattning den utsatte kan utrycka sin mening och upplevelse samt vara 

medveten om vilka rättigheter de har. ”Barnets bästa” ger inte den utsatte personen några 

ytterligare rättigheter. Även förhållandet som sker mellan socialtjänsten och vårdnadshavaren 

gör att den utsattes position försvagas. Det hamnar på socialtjänstens bord i avgörandet om 

vilken insats som ska ges då ”barnets bästa” kan ses utifrån olika synvinklar, samt att 

lagstiftningen påtalar att vårdnadshavaren har beslutsrätt över sitt barn (ibid.). 

 Det Schlytter inte undersöker är hur de yrkesverksamma själva inom socialtjänsten beskriver 

hedersrelaterade handlingar, bakomliggande orsaker och deras förförståelse för heder. 

Författaren lyfter hedersrelaterat våld och myndighet, men inte de ramar och lagar 

socialtjänsten har för sitt handlande och vilka brister som kan tillskrivas i arbetet med 

hedersrelaterade ärenden.  

 Fadime Sahindal blev mördad av sin far år 2002. ”I skuggan av Fadime och 

socialsekreterares arbete med hedersvåld” skriven av Yvonne Sjöblom (2006) skildras mordet 

på Fadime och huruvida det har påverkat socialsekreterarnas sätt att tänka och förstå unga 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterade handlingar som söker sig till socialtjänsten. Hon 

menar, till skillnad mot Schlytter, att fokus bör ligga på socialsekreterarna och deras förståelse 

för hedersrelaterat våld för att få en ökad kunskap kring hur socialsekreterarna förstår heder 

och beskriver sitt arbete med gruppen. Sjöblom redovisar i sina resultat att medial påverkan 

har bidragit till ett utvidgat kunskapsläge om hedersrelaterat våld hos socialsekreterarna 

(ibid.). Det som saknas i Sjöbloms studie är huruvida socialsekreterarna reflekterar kring 

hedersrelaterat våld, inte enbart de fall de stött på utan deras allmänna förståelse av heder. För 

att få en större inblick i hur de yrkesverksamma resonerar kring heder krävs en undersökning 

där socialsekreterarnas kunskap lyfts ytterligare, och fokuseras på den aktuella kunskapen hos 

informanterna. Sjöbloms studie fokuserar på socialsekreterarnas erfarenhet mestadels och 

baseras på de ärenden de redan stött på. Det här leder till att det blir alltför inriktat på 

tillhörighet till specifika kulturer och bilden som media målar upp av heder då det är i dessa 

sammanhang som heder tydliggörs. Detta kan ses som influenser som påverkar samhället 

alltför mycket och begränsar ett reflekterande kring vad som utgör hedersrelaterat våld.  

 Diskursen om jämställdhet är enligt Suvi Keskinen (2011) central för den nationella 
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självbilden av de nordiska länderna och har använts som ett verktyg för att konstruera 

hierarkiska uppdelningar mellan de som självklart anses tillhöra nationen och de som är 

placerade vid marginalerna eller utanför nationen. Resultat av hennes studier pekar på att 

uppdelningar baserade på etnicitet och ras var ett sätt för myndigheterna och socialtjänsten att 

göra sitt arbete meningsfullt. De finska myndigheterna distanserar sig själva från kulturalism 

men utvecklar istället en form av multikulturalism för att nå sina invandrande klienter. 

Författaren menar då att de dominanta diskurserna ifrågasätts av tillvägagångssätt som skiljer 

på individuella och multipla skillnader (ibid.).  

2.2 Kritik gällande begreppet heder 
 De som är kritiska till användningen av begreppet heder (de los Reyes, 2003; Kamali, 

2002a; Wikan, 2004) menar att grupper använder sig av begreppet för att förklara kausala 

band till kultur, religion eller härkomst. Dessa författare anser istället att begreppet bör 

problematiseras ytterligare.  

Heder behöver avgränsas enligt Wikan (2004:63) för att göra det möjligt för oss att förstå 

varför hedersrelaterat våld sker, och varför det inte gör det. Det svenska ordet heder är ett för 

brett begrepp, men trots detta måste vi använda oss av det för att få en uppfattning om dess 

innebörd. Det är problematiskt att “heder” och “ära” innebär olika saker för olika människor, 

likväl som heder kan innehas, kan den även förloras. De som vet innebörden av att förlora sin 

heder, ett begrepp som för dem klart går att definiera, är de som fallit offer för den och det är 

där utmaningen ligger. Att få en uppfattning om vad just hedersbegreppet innebär (ibid.). 

 De los Reyes (2004) beskriver begreppet hedersrelaterat som ”en förenkling av 

verkligheten” där hon pekar på att satsningarna på politisk nivå relaterat till heder kan bidra 

till att socialtjänsten kopplar ihop personer från vissa länder med hedersvåld automatiskt och 

att offrens situation förloras i kontexten. Vidare redogör hon för att generaliseringar resulterar 

i att invandrare ses som patriarkala och våldsbenägna (ibid.). 

 I rapporten ”Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga 

kvinnor i Sverige” menar Paulina de los Reyes (2003) att uppfattningar förmedlade av media 

och forskningsrapporter gör att heder har blivit ett laddat begrepp. Hon påpekar en strukturell 

karaktär av våldet där inte bara individer kategoriseras, utan där myndigheterna har en stor 

påverkan på hur heder ska definieras och tolkas. Det finns en stor risk enligt författaren, att 

situationen för offren inte uppmärksammas och individen behandlas utifrån tidigare ärenden 

som skapat erfarenhet för de yrkesverksamma, offren får därmed inte en utredning utifrån 

deras egen berättelse och upplevelse. Författaren beskriver de utsattas kontakt med 

myndigheter och att hedersrelaterat våld inte tas på allvar, dock utvecklas inte myndigheternas 
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reflekterande kring problematiken utan begränsas av kultur (ibid.). 

 De flesta av studierna har varit inne på myndighetens arbete med individer som har koppling 

till hedersrelaterade handlingar. Studierna har förklarat att det saknas kunskap kring 

hedersrelaterat våld i socialtjänsten och att kunskapsinhämtningen sker från media. Då media 

i sin tur utmålar heder som endast utövas av specifika kulturer, leder detta till att de 

yrkesverksamma förstår fenomenet utifrån kulturella perspektiv vilka begränsar kunskapen 

om begreppet i stort. Sammantaget visar vår forskningsgenomgång att det finns 

kunskapsluckor i förståelsen av våldet, brister som får konsekvenser för socialarbetarnas 

professionella bedömning av problematiken och lämpliga insatser. Det finns med andra ord en 

viss kunskap, men den är otillräcklig.  

 Det som majoriteten av den tidigare forskningen undgår att redovisa är kunskapsnivån hos 

socialarbetare utifrån de yrkesverksammas egna berättelser, forskningen har tolkat kunskaper 

utan att utgå från hur socialsekreterarna själva uppfattar förståelsen av begreppet heder. 

3. Teoretiskt perspektiv på hedersrelaterat våld utifrån 

intersektionalitet 
De los Reyes och Martinsson (2005) beskriver intersektionalitet som unika egenskaper hos 

människor som gör oss både lika och olika. Att dessa egenskaper finns hos oss individer utan 

att inneha en viss tillhörighet till grupp eller kategori. Det som skapar frågor kring 

egenskaperna är förståelsen av olikheter vilka baseras på tolkningar och antaganden. 

Författarna pekar på att det är det socialkonstruktivistiska meningsskapandet som bidrar till 

att utveckla en viss samhällsordning, positionerna som individer har i samhället och att dessa 

skapas i relation till varandra (ibid.). För att en maktrelation ska uppstå är grunden att parterna 

ska ha ett beroende dem emellan. Maktövertaget utnyttjas genom att beroendeställningen 

finns, utan beroendet så finns ingen makt (Ahrne, 2010).  

 Egenskaperna påverkar den sociala interaktionen och gör att personer förhåller sig olika mot 

varandra. De olika egenskaperna resulterar i att individer delas upp i kategorier och skapar 

klyftor i samhället vilket orsakar ett ”vi” och ”dem”. Men kategorierna behöver inte alltid ses 

som negativa, utan kan istället bidra till ett förenklat samspel mellan invånarna i 

omgivningen. Dessa olikheter och likheter gör att människor har en större förståelse inom ”sin 

egen” kategori. Olika intersektionalitet bidrar därför, som ovan nämnts, till tolkningar och 

antaganden som i sin tur positionerar människor i samhället.  

 De los Reyes (2003) skriver att feminister påtalat det dubbla förtrycket som invandrade 

kvinnor har i egenskap av att vara invandrare och kvinnor, hon refererar även till Floya 
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Anthias som beskriver det dubbla förtrycket vilket innebär en underordning av dels den egna 

gruppen men även majoritetssamhället. De los Reyes problematiserar dessa uttalanden av 

förtryck då det skapas en indirekt association till strukturer som kön, etnicitet och klass vilket 

leder till olika synsätt. Hon menar även att formerna av förtryck osynliggör hur de utgör 

varandra, ”… individuella uttryck för manlig övermakt i hemmet inte ha så förödande effekter 

om det inte fanns en likgiltig attityd från omgivningen (det är deras kultur) eller en mer eller 

mindre uttalat tillåtande attityd från myndigheter och andra institutioner” (s.33). 

Intersektionalitet genomsyrar hedersrelaterat våld där ytterligare ett exempel kan ges gällande 

ställningen mellan männen och kvinnorna i sammanhanget, där det finns en tydlig koppling 

mellan kön och makt och tillhörigheten till en viss kultur inom kollektivet. 

3.1 Kultur och etnicitet 
Samhället och media har på grund av morden som skett i Sverige med koppling till heder 

utvecklat en form av kulturalism. Kulturen används som en generalisering över särskilda 

folkgrupper, främst invandrare, som i sin tur blir en förklaring till att våldet existerar (de los 

Reyes, 2003; Keskinen, 2011). De los Reyes (2003) menar att det är det komplicerade 

förhållandet av klass-, kön och etniska förtryck som blir en förklaring till att debatten om 

hedersrelaterat våld är så motsägelsefull. Hon beskriver att det framstår som ”att världen 

konstrueras som ett antingen eller” (s.31), som gör att förklaringar till våldet inte tar hänsyn 

till individuella, institutionella och strukturella aspekter, utan endast ser till det kulturella 

fältet (ibid.).  

Kultur har sammanfattats av Kamali (2002b) dels som ”ett system av värderingar, symboler 

och tolkningsmönster” samt ”kultur som social handling” (s.19) men författaren påpekar att 

kultur inte ska ses som en separat del av samhället då den bidrar till uppkomsten av sociala 

fenomen, kulturen är enligt honom ”en del av det sociala livet” (ibid.).  Kamali (2002a) 

poängterar att grupper i samhället försöker se en kausalitet mellan kultur, religion och 

ursprungsländer för att förklara hedersrelaterat våld samt att de västerländska, vita männen 

inte misstänks utföra brott i hederns namn (ibid.). Wikan (2004) påpekar även att 

problematiken påträffats i dokumentation bland kristna, hinduer, buddhister, konfucianer och 

många andra (ibid.). Vilket säger emot många föreställningar om särskilda etniska 

tillhörigheter som utövar hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld kan istället ses som en 

hederskultur, där utövandet sker, men inte av en bestämd folkgrupp tillhörande religion, 

kultur eller ursprungsländer.  

Heder är inte knutet till specifika länder eller religioner enligt Wikan (2004), det handlar 

istället om hederskulturer där själva kulturen i sig ligger bakom för att hedersrelaterat våld 
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utövas. Det handlar om tradition snarare än religion. Författaren påpekar att hedersmord gäller 

kontrollen av kvinnors sexualitet och den kollektiva rättelsen av individen, inte om islam, 

eller med koppling till muslimer, faktum är att många muslimska samhällen anser att mord i 

hederns namn är skamligt (ibid.). 

 Hur heder definieras och myndighetens förståelse är enligt de los Reyes (2003) viktigt för 

den praktik som tillämpas. Problemet med kulturalism och att bilda en hederskultur är att det 

skapas ett förhållningssätt som anser det vara tillåtet att misshandla. Det uppstår en bild där 

det finns tydliga kopplingar mellan kultur och våld. I sin tur blir förövaren, tillhörande en viss 

kultur, sedd i samband med hedersskäl som leder till ett normaliserande av invandrade män 

som misshandlare av sin egen familj eller släkting. Våld ses som en effekt av kulturen som 

”andra” förde med sig från sitt ”hemland”. Uttalanden har skett där motiven och bakgrunden 

till mord angavs som främmande och nästintill omöjliga att förstå utifrån ”trygga, svenska 

uppväxtförhållanden”. På det här sättet distanseras företeelser och markeras som att vissa 

sorters våld och övergrepp inte angår ”oss” (ibid.). 

 Kulturella förklaringar är det huvudsakliga sättet för myndigheter och yrkesverksamma att 

diskutera migration och könsvåld i familjer (Keskinen, 2011). Att benämna heder som 

tillhörande specifika kulturer blir att generalisera hela folkgrupper enligt Kogacioglu (2004). 

Baladiz och Mermer (2009) förklarar att Sverige har haft liknande förtryck historiskt sätt, 

dock har problematiken inte benämnts som heder utan grundats på skam och skamligt 

beteende som varit kopplat till kvinnans sexualitet. Jonas Gardell skriver i sin 

verklighetsbaserade bok Torka aldrig tårar utan handskar om förtrycket och uteslutande från 

sin familj på grund av sin sexuella läggning vilket är ett exempel på att en form av heder även 

finns i Sverige. Hederskulturen har även funnits i Norden i tidigmodern tid, 1600-talet visar 

på att rättsliga processer som var offentliga genomfördes efter att personer anses ha utgjort 

handlingar som lett till förlust av sin heder. I Norden, men även i andra delar av Europa hade 

en stark hedersrelaterad kultur med en utvecklad hederskodex över vilka beteenden som var 

accepterade av kollektivet (Lindstedt Cronberg, 2005). Ett annat exempel är Socialstyrelsens 

rapport från 2007 där man undersökte gymnasieelevers upplevda frihet och 

självbestämmande, vilket resultaten visade på att 3 procent av pojkarna och 5 procent av 

flickorna i årskurs två upplevde att de själva inte skulle ha möjlighet att välja livspartner. 

Rapporten visade även på att flickorna hade en mer begränsad frihet än pojkarna, men att 

pojkarna upplevde en allvarligare hotbild i jämförelse med flickorna (Socialstyrelsen, 

2007:11).   
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3.2 Kön och sexualitet 
Edling och Liljeros (2010) skriver om den rådande ojämlikheten mellan kön som finns i 

samhället. De menar att kön bland annat är en social konstruktion eftersom samhället skapar 

kön utifrån en hierarkisk ordning. Konstruktionen av kön har enligt de los Reyes (2003) 

skapats utifrån samhällets heteronorm där män och kvinnor ska identifiera sig med vissa 

egenskaper för att anses manlig eller kvinnlig. Den individ som definieras som kvinna ska 

känna lust för den individ som definieras som man, därmed anses hon vara kvinnlig (ibid.). I 

den hierarkiska ordningen är mannen det normativa och kvinnan det avvikande, vilket leder 

till en struktur som är uppbyggd utifrån en överordning och en underordning. Alla individer 

som avviker från den konstruerade könsnormen utsätts för någon form av kontroll i en 

hederskontext (Edling & Liljeros, 2010).  

 Enligt Grutzky och Åberg (2013) påverkas förhållandet mellan könen och kvinnans 

sexualitet kontrolleras i och med att hon ses som det underordnade könet. Föreställningen, 

enligt författarna, om att en hel släkts heder är beroende av förmågan att kontrollera kvinnor 

och deras kroppar, ligger till grund för att bibehålla ett gott rykte för familjen. De individer 

som är underordnade samt avviker från könsnormen kontrolleras och därmed bibehålls hedern 

i familjens egna ögon, samtidigt som den bekräftas i andras (ibid.).  

 Pojkar kan vara underordnade och avvikande då de motsätter sig släktens vilja och normer 

som har att göra med homosexualitet, tvångsgiftermål eller stödjer en flicka som inte anpassar 

sig till släktens regler. Det kan också handla om att de inleder en relation som inte godkänts 

av kollektivet (Grutzky & Åberg, 2013). Sedem (2012) skriver att hedersmord träder i kraft 

efter att individer bryter, eller misstänkts bryta mot normerna inom släkten eller familjen 

(ibid.), vilket även Fredriksson (2011) påpekar, att normerna kan innefatta förhållanden i 

vardagen likväl som de kan ha en dödlig utgång.  

 Ett feministiskt perspektiv, menar Eldén (2003), pekar på att normativa föreställningar som 

män besitter avseende kvinnors sexuella beteenden måste sammanlänkas med kultur och den 

kulturella förståelsen av kön och våld. Männen skyller sin kontroll- och våldsutövning på att 

de anser att kvinnorna bryter mot den kulturella hedersnormen. Den kontroll, makt och det 

våld som männen utsätter kvinnorna i deras närhet för blir då legitimt och hänvisas till 

familjens heder (ibid.). 

3.3 Klass 

Klass är ett svårdefinierat begrepp som använts på olika sätt enligt Svallfors (2010), politiska 

intressen och samhällets påverkan på klass gör begreppet föränderligt och ändrar med tiden 

dess innebörd. Författaren menar att ett av de olika sätten att se på klass har en gemensam 
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nämnare som baseras på materiell egendom, ett andra synsätt handlar om positioner i 

samhället där yrkesindelningar skiljer sig och sorteras efter en hierarki. De som arbetar med 

enklare arbetsuppgifter och de arbeten som inte bidrar till några speciella karriärmöjligheter 

eller utan krav av specialistkunskap tillhör den så kallade arbetarklassen. Den lägre klassens 

arbetsmöjligheter är kortsiktiga och ger en provisorisk ersättning. Medan yrken som kräver en 

tid av studier och är arbeten av en mer utmanande grad tenderar att ge en större möjlighet att 

avancera inom yrken och därigenom klättra på karriärstegen. Dessa yrken är mer långsiktiga 

och har större kompensationsmöjligheter för det utförda arbetet.  

 Sociologen John Scott refererad i Svallfors (2010) förklarar klass genom ett annat exempel, 

han menar att klass uppstår i sociala sammanhang. Vad som framkommer i sättet att skapa 

klass genom sociala sammanhang är att människor som har liknande intressen tillhör samma 

klass, vilket kan förklara en del av fenomenet heder. Att människor som utövar 

hedersrelaterade handlingar anser sig tillhöra samma klass med kollektivets tillhörighet som 

bakgrund. Genom detta bör individerna inom samma klass gifta sig med varandra för att 

upprätthålla identiteten och tillhörigheten av klass (ibid.). Samhället skapar klass då 

majoriteten tar avstånd och generaliserar kulturen och tillskriver den särskilda beteenden (de 

los Reyes, 2003). 

 Svallfors (2010) sammanfattar de båda synsätten på klass genom att förklara att grundtanken 

har fäste i arbete och materiella förutsättningar, vad människor har tillgängligt för att kunna 

försörja sig. Heder är något som egentligen ska diskuteras utifrån hur etnicitet, kön och/eller 

ålder samverkar med klass i samband med den sociala skiktningen för att begreppet ska få 

meningsfullhet (ibid.). 

   Klass utmärks enligt Khan (2006) i hedersrelaterade handlingar genom att hedern i sig vilar 

på männens värdighet. Värdigheten stabiliseras genom ekonomi och ägodelar eller genom 

mannens förhållningssätt och kontroll, dels över sin familj, men även släkten/gruppen både i 

det privata och i det offentliga. Vidare skriver författaren att den ekonomiska aspekten går att 

se som drivkraft till tvångsäktenskap eller utköp av döttrar för att göra sig skuldfri eller 

liknade. Författarna menar att traditionerna återuppstår då pengar blir mer och mer 

betydelsefulla, vilket återkopplas till klass då fundamentet är beroende av ekonomisk tillgång 

(ibid.). Baladiz och Mermer (2009) beskriver skillnaden mellan storstad och mindre orter, där 

hon menar att klass har stor betydelse för hur strikta familjerna är. Hon menar att kvinnorna 

tillhörande familjer med bättre ekonomi och bosatta i städer har en större rörelsefrihet. 

Anledningarna menar författaren grundas i att kvinnor från rikare familjer inte är lika lätta att 

angripa då familjen besitter makt och betydelsefulla positioner i samhället. Författaren påtalar 
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även att mindre orter har en större social kontroll än storstäderna, alla invånare känner 

varandra i de mindre orterna och har därmed en större påverkan (ibid.). 

4. Metod 
I ett vetenskapligt arbete är valet av vetenskapsteoretiskt perspektiv avgörande för studiens 

design och vilka tolkningsmöjligheter som erbjuds. Valet av ett positivistiskt perspektiv 

innebär vanligen en omfattande men ytlig datainsamling och en granskning av befintliga 

teorier. Kritiken mot det positivistiska synsättet handlar ofta om bristande möjligheter att 

studera företeelser mer djupgående (Bryman, 2011). 

Valet av ett hermeneutiskt perspektiv innebär däremot att det finns utrymme för förklaringar 

och reflektion samt att det inte finns någon absolut sanning (Bryman, 2011). Vidare är 

hermeneutik ett teologiskt förhållningssätt och syftar till att förklara människors beteenden, 

alternativt förstå människors beteenden (ibid.). Eftersom vi i vår studie vill undersöka 

socialsekreterares förståelse av hedersrelaterat våld och/eller förtryck har vi valt ett 

hermeneutiskt perspektiv och en socialkonstruktivistisk ansats. Detta innebär att studiens 

resultat kommer att tolkas och beskrivas för att sedan kopplas ihop med teorier och forskning 

inom hedersrelaterat våld.  

 Den sociala konstruktivismen är ett ontologiskt förhållningssätt som innebär att sociala 

fenomen skapas av sociala aktörer. När konstruktionen av den sociala verkligheten studeras, 

tillskrivs människor grupptillhörigheter där egenskaper som individer har, ständigt förändras. 

Individer kategoriseras och kategorierna skapar sedan en social ordning (Bryman, 2011). 

Egenskaperna gör att individer påminner om varandra, alternativt skiljer sig från varandra. 

Individerna tillskrivs sedan grupptillhörigheter utifrån de egenskaper som socialt konstruerats. 

Det socialkonstruktivistiska förhållningssättet bidrar till att ständigt utveckla positioner som 

skapas i relation till varandra för att bibehålla en viss ordning i samhället (De los Reyes & 

Martinsson, 2005). 

4.1 Urval 

Insamling av kvalitativ data har gjorts i sex kommuner i Jämtlands län. Kontakt har tagits via 

kommunernas respektive reception för socialtjänsten, som i sin tur hänvisat vidare till 

ansvarig handläggare för ärenden som rör hedersrelaterat våld. 

 Urvalet grundas i ett bekvämlighetsurval baserat på författarnas geografiska placering, men 

även baserat på ett intresse att undersöka landsbygdskommuners förståelse för hedersrelaterat 

våld, då vår föreställning var att det skulle finnas mindre kunskap på mindre orter. Studien 

utgår från ett kedjeurval då organisationerna själva fick möjlighet att avgöra vilka som skulle 
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delta i studien, samt att de yrkesverksamma kunde välja att hänvisa oss till en person med 

kunskap inom området.  

 Sex yrkesverksamma har deltagit i semistrukturerade intervjuer som varit inriktade på att 

reflektera kring begreppet hedersrelaterat våld samt redogöra för det arbete som utförs kring 

bemötandet av problematiken. Alla informanter är i grunden utbildade socionomer och 

ansvarar för hedersrelaterat förtryck och/eller våld inom sin kommun. Informanterna är 

kvinnliga svenska medborgare. Respondenterna har tillgivits fiktiva namn: 

 

Lena är enhetschef på individ- och familjeomsorgen i en kommun i Jämtland. Hon har 

erfarenhet som enhetschef från ett boende för ensamkommande flyktingbarn och har jobbat 

som socionom i ungefär 15 år. 

 

Kajsa är handläggare på individ- och familjeomsorgen, har tidigare erfarenheter som chef. Det 

framkommer inte hur länge Kajsa har arbetat inom socialt arbete eller tidigare erfarenheter. 

 

Stina har en ledande position på ett projekt under socialtjänsten och innan dess arbetade 

informanten som familjebehandlare. Det framkommer inte hur länge Stina har varit 

yrkesverksam. 

 

Maja arbetar som handläggare på individ- och familjeomsorgen på ekonomiskt bistånd. Maja 

har varit yrkesverksam i fyra år. Eventuella tidigare erfarenheter nämns inte. 

 

Ida arbetar som handläggare vid individ- och familjeomsorgen och har tidigare arbetat inom 

psykiatrin samt på kvinnojour. Ida har varit yrkesverksam i två år. 

 

Anna arbetar som handläggare på vuxenenheten. Hon har tidigare arbetat på 

försörjningsenheten, på barn- och familjeenheten, som skolkurator, med ensamkommande 

flyktingbarn, på mottagningsteamet samt på ett projekt med ungdomar som inte tog sig till 

skolan. Anna har arbetat inom socialt arbete i 14 år. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer utfördes för att få fram muntlig information från deltagarna och 

för att de intervjuade fritt skulle kunna formulera sig kring intervjufrågorna. Begreppet 

hedersrelaterat våld ska belysas från deltagarnas perspektiv, vilket kan leda till att de frångår 

intervjufrågorna om de anser att det behövs. I anslutning till intervjun innehöll intervjuguiden 
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följdfrågor som formulerades för att se huruvida respondenten reflekterat ytterligare och gått 

ur sin komfortzon och sin fasta beslutenhet kring problematiken heder. Det är detaljerade svar 

från informanterna som är den intressanta informationen. 

 Intervjuns svagheter är om respondenterna svarat som de tror att de borde svara, eller som 

de tror att vi som undersöker fenomenet vill att de ska svara. Intervjuguiden kan påverka 

svaren genom att frågorna formulerats på ett särskilt sätt. Trots detta har vi som utfört studien 

försökt att hålla oss neutrala till begreppet hedersrelaterat våld och att det förhållningssättet 

återspeglats i intervjufrågorna.  

 Intervjuerna hölls på respektive socialtjänst i respektive kommun, utom en som valde att 

komma till Östersund då den hölls i ett grupprum på Mittuniversitetet. Alla intervjuer 

spelades in med inspelningsprogram på två mobiltelefoner för att sedan transkriberas. 

Transkriberingarna utfördes i google drive för att hitta igen information från intervjuerna 

genom att systematiskt gå igenom transkriberingarna men även genom att exempelvis 

använda oss av sökord för att underlätta när vi skulle analysera materialet. 

4.3 Analysmetod 
En innehållsanalys utfördes av det transkriberade materialet. Fokus har legat vid vad som 

sagts av de yrkesverksamma gällande definitionen och tolkningen av hedersrelaterat våld, inte 

hur det sägs. Lättare redigering av citaten har därför ägt rum, utan att de tappat mening. 

Citatens redigering har gjorts för att läsaren ska slippa upprepningar, utfyllnadsord och 

krångliga meningsuppbyggnader. Transkriberingen har tematiserats, det vill säga, att texten 

strukturerats genom att olika teman hittats och underkategorier skapats. För att texterna 

enklare ska kunna jämföras har kategorierna bidragit till att tydligare se likheter och olikheter. 

Därefter har kategorierna jämförts med varandra utifrån vad informanterna delgivit under 

intervjuerna, samt antalet gånger de olika kategorierna nämnts i texten. För att sedan utöka 

förståelsen utifrån olika perspektiv har vi försökt urskilja de olika skillnaderna och förklara 

dem. Vi har sett över och fört ett resonemang kring vilka kategorier som tagits upp i samtliga 

intervjuer, vilka kategorier som tagits upp av några, samt vilka som tagits upp av en enda. Vi 

har även försökt belysa huruvida det finns en samstämmighet mellan informanternas syn på 

socialtjänstens förståelse med hedersrelaterat våld. För att få fram faktorer som förklarar olika 

uppfattningar har vi gått tillbaka till texten för att söka svar. 

4.4 Etiska överväganden 
Den etiska problematiken som kan uppstå när hedersrelaterat våld benämns är att förförståelse 

och föreställningar redogör för att det bara förekommer i vissa länder eller hos människor 

med vissa trosuppfattningar.  
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 Vald problematik berör ett känsligt ämne vilket har övervägts noggrant innan studien 

påbörjades. Hänsyn har tagits från oss som utför studien till de yrkesverksamma som har sina 

egna föreställningar och förförståelse av vad hedersrelaterat våld är, eller då de kan komma att 

tycka att hedersrelaterat våld och våld i nära relationer är detsamma utan skillnader. Det vill 

säga, att vi som utför studien måste beakta informanternas förståelse av begreppet heder, att vi 

i mötet med deltagarna inte dömer deras uppfattning om hedersrelaterade handlingar utan 

förhåller oss ödmjuka inför olika ställningstaganden och åsikter.  

 Deltagarna i intervjuerna har fått information om, samt syftet med studien. Ett samtycke har 

lämnats från respondenterna och information om frivillighet inför att delta i studien har utgått. 

Deltagarna har upplysts om att de när som helst kan ta pauser, alternativt lämna studien och 

avbryta deltagandet utan vidare förklaring. Förfrågan om medgivande av inspelad intervju har 

getts deltagarna och huruvida de samtyckt till detta.  

 Alla som deltar i studien har behandlats med sekretess i så stor utsträckning som möjligt, 

vilket inneburit att personerna har avidentifieras, personuppgifter har inte skrivits ut eller 

liknande. Nyttjandekravet poängterar att informationen som den intervjuade personen 

utlämnat endast får användas till den forskning eller studie som den är avsedd att användas till 

(Vetenskapsrådet, 2001). Med hänsyn till personerna som deltagit i intervjun har vi valt att 

inte identifiera varken dem eller de socialtjänster de representerar. Det skulle te sig vara etiskt 

fel att benämna dessa områden särskilt då identiteten på informanterna från mindre kommuner 

kan bli svårare att dölja. Vi är medvetna om att reproducerbarheten påverkas i och med valet 

att avidentifiera deltagarna och kommunen de arbetar för, vi anser att resonemanget väger 

tyngre avseende konfidentiella överväganden samt hänsyn till de som väljer att delta. 

5. Resultat och analys 

5.1 Socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld 

I samtliga intervjuer bekräftar deltagarna svårigheten med hedersrelaterat våld och att förklara 

vad begreppet innebär, vilket tidigare studier av hedersrelaterat våld också pekar på. Heder 

uppfattas som ett svårfångat och luddigt fenomen (Grutzky och Åberg, 2013; de los Reyes 

2003). Trots detta definierar samtliga informanter hedersrelaterat våld och/eller förtryck som 

en företeelse som utövas i ett kollektiv. Stina förklarar ett hedersförtryck på följande vis: 

Nej men jag tänker att man ingår i det där kollektivet och man har inte något val. Det 
är jag eller den andra personen och det händer ju faktiskt att även de som påtrycks att 
utföra handlingar också bryter med den här strukturen, att man väljer att lämna. (Stina) 
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Citatet pekar på något som samtliga informanter uttrycker nämligen att hedersrelaterat våld 

uppstår utifrån ett kollektiv, vilket även tidigare forskning pekar på (Mojab, 2004). Citatet 

som presenteras ovan kan också tolkas som att alla som tillhör kollektivet är utsatta för 

hedersrelaterat förtryck. Offren blir något som avviker från gruppen då personen har ett 

beteende som inte är accepterat av kollektivet. Majoriteten av informanterna menar att den 

kollektiva strukturen är vad som skiljer hedersrelaterat våld och/eller förtryck från våld i nära 

relationer. 

Skillnaden tycker jag är att hedersrelaterat är mycket större. Det kan sitta någon långt 
ifrån och bara dra i trådar, så känner jag inte att det är i våld i nära relation. Där är det 
ett mindre sammanhang, så tolkar jag det. (Anna) 
 

Socialtjänstens förståelse handlar om förövarna i kollektivet, att förtrycket och/eller våldet 

framkommer i olika grad av mikro till makro perspektiv. Enligt vissa ses förtrycket ur ett 

vidare perspektiv där förövaren kan utöva förtrycket på distans, utan att egentligen ha en 

annan förbindelse till offret än den gemensamma bakgrunden som handlar om kollektivets 

värderingar, precis som Anna beskriver i det ovanstående citatet. 

Andra informanter menar att kollektivet inte behöver vara så stort, utan att det ofta är en 

grupp som befinner sig i offrets närhet såsom pappa, farbror, kusin eller närmre släktingar 

som utövar våldet och/eller förtrycket, Lena beskriver: 

... när det blir hedersrelaterat så är det ju inte bara en eller två, alltså närmsta familjen 
utan det kan vara en hel släkt. I Sverige så kan det vara så att det inte behöver vara 
släkt, utan det kan vara grannskap… (Lena) 
 

Informanterna är eniga om att ett förtryck som uppstår i ett kollektiv kan ske på olika sätt 

och att närstående kan utöva hedersrelaterat våld och/eller förtryck som citatet ovan påvisar. 

De los Reyes (2003) poängterar att det förhållningssätt som respondenterna har ovan tenderar 

till att kulturalisera våld i hederns namn. En föreställning finns om att det är en 

familjemedlem eller släkting som utför våldet samt att de kommer från en viss kultur. 

Majoriteten av respondenterna sammankopplar nämligen heder med en viss kultur eller 

etnicitet vilket kan som exempel förklaras av Kajsa enligt följande: 

… att det finns ett patriarkat som är otydligt på något sätt. Jag har gått en del 
utbildningar under åren (…) vissa etniska grupper är mer förekommande än hos andra, 
har jag förstått utifrån det som jag har fått till mig på de här utbildningarna, 
föreläsningarna. Det handlar om att hålla den här etniska gruppen intakt på något sätt, 
sättet att leva, sättet att tänka, sättet att bestämma. Att man inte tillåter att någon ur den 
här gruppen gör något avvikande. Det handlar om att behålla just den där kulturen, och 
sen vem som bestämmer det kan man aldrig veta (Kajsa) 
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Citatet ovan representerar en gemensam förståelse av begreppet hedersrelaterat våld, 

nämligen 

att denna typ av våld är nära förknippat med en viss kultur eller etniskt 

ursprung.  Föreställningar och förförståelse presenterar hedersrelaterat våld som något 

främmande och tillhörande människor från andra länder som kommer till Sverige och utövar 

heder. 

Trots att majoriteten av respondenterna talar om invandrande människor i sin beskrivning av 

hedersrelaterat våld och/eller förtryck menar Stina och Anna att förekomsten av 

hedersproblematik inte kan kopplas till någon specifik härkomst eller etnicitet, utan måste ses 

ur ett bredare perspektiv. Stina förklarar: 

Det finns grupper i Sverige också som utövar typer av hedersrelaterat våld (…) vi har 
ju faktiskt hedersärenden från hela världen… (Stina) 
 

Socialtjänsten har enligt de citat som presenterats ovan en blandad uppfattning om heder. 

Majoriteten menar att förtrycket inte förekommer bland etniska svenskar men andra har fått 

uppfattningen att heder inte kan kopplas till något specifikt land eller kulturell tillhörighet då 

hedersrelaterat våld och/eller förtryck förekommer globalt. Detta förhållningssätt tar Wikan 

(2004) upp då hon menar att heder inte är knutet till specifika länder eller religioner. 

Författaren beskriver att det istället handlar om traditioner och att själva hederskulturen ligger 

bakom våldet. 

 Trots att Sinas förståelse av hedersrelaterat våld inte generaliserar de inblandades etniska 

tillhörighet så talar hon vid några tillfällen om nyanlända flyktingar, Stina berättar följande 

under intervjun: 

Det beror mycket på vilket mottagande man har av nyanlända. Men också att man har 
inställningen att vi ha det här stora mottagandet och vi måste jobba med 
de här frågorna. Eller att man kanske inte har den här förståelsen... att det blir som “oj 
då! Var de det här också som vi måste ta hänsyn till”. (Stina) 
 

 Stina poängterar att flyktingmottagandet påverkar antalet hedersrelaterade ärenden i en 

kommun vilket påvisar att det finns en underliggande föreställning om etnisk tillhörighet som 

hänger samman med problematiken. De los Reyes (2003) menar att den hedersrelaterade 

problematiken inte tas på allvar på grund av att socialtjänsten har föreställningar om etnisk 

tillhörighet. Den förförståelse som socialtjänsten erhåller pekar på att föreställningar om viss 

etnisk tillhörighet finns. Informanterna talar även om personerna i kollektivet, de som utövar 

förtrycket och de som är offer inom kollektivet har oftast bestämda kön och förbestämda 

roller. Alla informanter, med undantag från Stina, delar uppfattningen som Maja beskrev, 
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Offret är ju oftast en kvinna, en flicka. Det förekommer även pojkar. Familjesystemet 
är ju uppbyggt med att det är pappan oftast som är överhuvud så att säga, ansiktet utåt. 
(Maja) 
 

 Trots att Lena nämner att förtrycket sker av både kvinnor och män talar samtliga 

intervjupersoner i generella drag om att kvinnor och flickor oftast utsätts för våld och/eller 

förtryck i hederns namn samt att männen runt dessa kvinnor och flickor oftast är förövare. 

Forskare är inte enliga i diskursen då Lorentzen (2008) skriver om att kvinnor och flickor 

utsätts för våld i hederns namn. Grutzky & Åberg (2013) lyfter fram att både män och kvinnor 

kan drabbas av hedersrelaterat våld och/eller förtryck då de bryter mot kollektivets normer 

och regler. Informanterna berättar också att det förekommer bland pojkar, trots det nämns 

endast kvinnor och flickor i ärendebeskrivningar av de professionella under intervjuns gång. 

Komplexiteten i förståelsen av hedersrelaterat våld och/eller förtryck synliggörs när 

majoriteten talar om förövaren som även kan vara ett offer för hederskomplexet, vilket Lena 

förklarar nedan: 

Ibland så är det syskon som blir tillsagda att utföra någonting, eller bli den som ska 
ställa tillrätta det här som har hänt mot kanske sin syster. Det är fruktansvärt att vara 
offer tänker jag, som får den pressen på sig, att kanske göra någonting som personen 
inte står för. De har inte så mycket val för att få vara med i den här gemenskapen. 
Mycket handlar om det. Så egentligen så är alla ett offer. (Lena) 
 

Citatet påvisar att alla informanter med undantag av Maja, som inte nämner detta, är 

medvetna om att offret i hedersärenden är både kvinnor och män. Trots det uttrycker 

informanterna att kvinnor och flickor utsätts för hedersrelaterat våld av manliga profiler.  

Lena talar även i citatet ovan om den makt som kollektivet innehar mot den utsatta eller den 

som tvingas utöva ett förtryck. Utövaren besitter makt enligt alla informanter och makten 

utspelas i form av kontroll och begränsningar som Stina beskriver nedanstående: 

... ställen där man kanske går själv, och dit man är betrodd att gå själv, till exempel 
tandläkaren. Många som kommer säger att enda gången som personen är själv är när 
den personen går till tandläkaren. (Stina) 
 

Stina talar om i citatet ovan att kontrollen och den makthavande positionen som utövarna 

innehar är så omfattande att de personer som är offer för hedersrelaterat förtryck aldrig får gå 

någonstans, utom till tandläkaren, på egen hand. Alla informanter upplever att de som utsätts 

för hedersrelaterat våld och/eller förtryck är väldigt kontrollerade. För att en maktrelation ska 

uppstå är grunden att parterna ska ha ett beroende dem emellan, enligt Ahrne (2010) beror det 

på att de som lever inom kollektivet är beroende av varandra. Vidare menar respondenterna 

att personer som brutit sig loss från ett kollektiv fortsatt upplever ett förtryck. Ida förklarar: 
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Att du kanske inte har blivit integrerad då, utan familjen håller sig i sin lilla 
community med sina landsmän. Du är otroligt ensam. Du kanske inte får lära känna 
nya vänner, får inte ta hem klasskamrater, får inte följa med klasskamrater. Det tror jag 
är det svåraste och bryta och lämna, lämna till vad? En total jävla ensamhet och en 
skam någonstans för det är ju fel i deras ögon, i familjens. Vad du gjort [är fel], och du 
kommer aldrig kunna träffa dem igen. (Ida) 
 

Alla informanter talar om ensamhet. Ensamheten handlar om att kollektivet besitter en makt 

som går ut på att utesluta personer som inte ingår i kollektivet. Vidare handlar ensamheten om 

att offret tvingas kapa de band som personen har till alla som tidigare har ingått i ens liv för 

att inte utsättas för någon våldshandling, eller för att bli dödad då personen bedöms vanära 

kollektivets heder. Individen utesluts av de som tidigare har varit viktiga personer i den 

utsattas liv, att personen inte längre har någon tillhörighet och blir därmed helt utelämnad och 

ensam. 

5.2 Socialtjänstens förståelse av våld i nära relationer 

Samtliga informanter har en gemensam förståelse av våld i nära relationer som handlar om att 

våldet utövas av en närstående, och att det inte handlar om det kollektiva förtrycket som de 

menar finns i hedersrelaterat våld. Informanterna uppfattar våld i nära relationer enligt Stinas 

utläggning: 

”… att våld i nära då är det oftast en förövare helt enkelt”. (Stina) 
 

Stina och Anna delar samma uppfattning om våld i nära relationer. De menar att 

hedersrelaterat våld kan jämföras med våld i nära relationer där Stina påvisar skillnader i 

citatet nedan. 

Då skulle det kunna tänkas att ett offer för hedersrelaterat våld, om man speciellt 
jämför med våld i nära relationer i övrigt, har en än mer utsatt situation. Att man ofta 
lever i en kontext där jag som inte vill [tillhöra kollektivet] inte är så viktig. Utan jag 
blir jätteviktig i sammanhanget. Det är egentligen skillnaden, att man ingår i ett 
kollektiv, att man är mer utsatt, att man behöver dubbelt så mycket stöd i alla skeden, 
inte bara i ett akut skede, utan även att det måste vara en lång insats. (Stina) 
 

Stina förklarar att en person som utsätts för annat våld i nära relation inte blir lika utsatt och 

är därför inte heller beroende av lika starkt skydd från samhället som någon som utsatts för 

hedersrelaterat våld. Maja och Ida talar även de om likheter och skillnader i insatser mellan 

hedersrelaterat våld och våld i nära relationer men har inte samma förståelse som Stina. Maja 

kan förklara uppfattningen av likheten mellan hedersrelaterat våld och våld i nära relationer 

på följande sätt: 

… båda parter behöver ju lika mycket skydd och stöd beroende på hur våldssituationen 
ser ut… (Maja) 
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Till skillnad från Stinas redovisade uppfattning har Maja och Ida en föreställning om att 

personerna som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer har samma 

skyddsbehov. Det som skiljer våld i nära relationer och hedersrelaterat våld enligt 

informanterna är inte mycket. Alla informanter utom Stina menar att ärenden som utförs av 

”etniska svenskar” skulle klassas som våld i nära relationer, vilket Lena påvisar: 

Jag tror inte att socialtjänsten skulle bedöma ett ärende där det är etniska svenskar som 
utövar, och utsätts för hedersrelaterat, oavsett om ärendet skulle ha tydliga tendenser 
till hedersrelaterat. (Lena) 
 

Alla informanter menar att socialtjänsten inte skulle uppmärksamma eller upptäcka 

förekomsten av hedersrelaterat våld på människor som är ”etniska svenskar”. Trots att Stina 

och Anna har konstaterat att hedersrelaterat våld finns i Sverige och begås av ”etniska 

svenskar” menar Lena, Kajsa, Maja och Ida att det skulle tolkas handla om annat våld i nära 

relationer. Informanterna besitter den förståelsen trots att exempelvis Jonas Gardell har 

publicerat en omtalad film samt en bok med titeln “Torka aldrig tårar utan handskar” där han 

upplever ett hedersförtryck, vilket är ett tydligt bevis på att föreställningar om vem som 

utsätts för hedersrelaterat våld inte är entydiga. Anna och Lena talar om att svenskar skulle 

ses som en galning, någon som är psykiskt sjuk. Då fenomenet är relativt okänt i Sverige, ses 

”etniska svenskar” som psykiskt sjuka då de utövar ett våld av hederskaraktär. Det är för 

samhället främmande att exempelvis pappor dödar sina döttrar.  

5.3 Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld 

5.3.1 Tillit till socialtjänsten 

Socialtjänstens uppfattning om hur klienter i hedersrelaterade ärenden litar på myndigheter 

och socialtjänsten är väldigt varierande, vilket kan bero på att vissa kommuner har få ärenden 

upplevs vara hedersrelaterade. 

Den uppfattning om tillit som utsatta personer har till myndigheter och främst till 

socialtjänsten är blandad hos informanterna. Alla deltagare, utom Stina och Anna, talar om att 

klienterna som utsätts för hedersrelaterat våld och/eller förtryck inte har god tillit till 

handläggare på socialtjänsten. Den vedertagna uppfattningen som de presenterade 

informanterna innehar kan förklaras som Maja gör: 

Nej, inte speciellt. Alltså prata med oss kan de ju göra, men de säger inte speciellt 
mycket. Så är det ju, tyvärr. Det är väl något man får fundera vad det är som gör att de 
inte [söker hjälp hos socialtjänsten]. Vi är ju en myndighet så det kan ju vara en 
[bidragande faktor]. Ja, jag vet inte. Den är avskräckande. (Maja) 
 

Maja berättar i citatet att myndigheter kan upplevas som avskräckande samt att det leder till 

att de utsatta inte vill eller vågar öppna sig för socialtjänsten. Lena, Kajsa, Maja och Ida 
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menar att misstron till myndigheter beror på en bakomliggande rädsla, eller en föreställning 

hos den utsatta om att myndigheter är farliga. De ovan nämnda informanterna talar om att 

klienter blir skrämda av det faktum att socialtjänsten har möjlighet att exempelvis 

tvångsomhänderta barn och menar att klienter som lever i ett hedersförtryck inte är vana vid 

den typen av myndighetsutövning. Vidare talar Lena, Kajsa, Maja och Ida om en avsaknad av 

samhällskunskap hos de klienter som lever i ett hederskollektiv. Om de utsatta inte erhåller 

någon grundkunskap om samhället så är det inte svårt för förövarna att skapa föreställningar 

hos offren som exempelvis handlar om att socialtjänsten är farlig. 

Stina och Anna är inte eniga med resterande informanter och menar att de upplever att de 

som utsätts för hedersrelaterat våld och/eller förtryck påvisar en tillit till myndigheten samt att 

rädslan inte uppenbaras på det sätt som tidigare beskrivits. Vidare menar Stina och Anna att 

de upplever att de utsatta har relativt lätt att anförtro sig åt socialsekreterarna, Anna beskriver 

det på följande sätt: 

Jag tycker ändå att de har tillit liksom att... Jag tror att har man tagit det här steget, för 
det är så otroligt stort steg att ta, det är en sådan här lång process innan (visar med 
händer) och då har man någonstans litat på någon. (Anna) 
 

Stina och Anna talar om att de personer som vänder sig till socialtjänsten redan brutit en 

norm inom det kollektiv som den personen lever i. De själva förstår risken för att utsättas för 

någon typ av våldsutövning om de inte får hjälp, att de därför mer eller mindre tvingas lita på 

socialsekreteraren. De nämnda informanterna talar om att de endast har varit med om klienter 

som litar på dem som myndighet. Schlytter (2004) menar att den maktordning som finns på 

socialtjänsten mellan klient och socialsekreterare gör att offren inte alltid vågar uttrycka sin 

mening i mötet med deras handläggare, vilket kan bero på att de inte är upplysta om sina 

rättigheter. Vissa klienter upplevs rädda för myndigheten vilket kan bero på att socialtjänsten 

ses som opålitlig, men det kan också bero på att vissa kommuner är mer noggranna med att 

tala om säkerhet och sekretess om personen är rädd och känner sig hotad. Klientens känsla av 

tillit till socialtjänsten kan bero på relationen som skapats till socialsekreteraren, varför den 

också kan variera. 

För att en socialarbetare ska nå fram och mötas av öppenhet av klienten bör klienten vara 

bekväm i mötet med socialsekreteraren. Erfarenheter, förförståelse och upplevelser från 

liknande möten för socialsekreteraren och klienten är faktorer som kan påverka mötet positivt 

eller negativt. 
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5.3.2 Nå ut till de utsatta  

Alla informanter utom Kajsa och Maja anser inte att det är problematiskt att nå ut till 

klienterna, dock talar Anna om att det kan vara svårt för klienter att återberätta om saker som 

varit jobbiga att uppleva. Lena, Stina, Ida och Anna menar att klienterna talar med, samt 

öppnar sig för socialtjänsten när de är i behov av hjälp. Anna säger: 

Ofta berättar de lite själva. De börjar och berättar lite grann och sen vet man lite vilka 
frågor man ska ställa… (Anna) 
 

De ovan nämnda professionella menar att klienten inte berättar hela historien själv utan att 

personen berättar om sin situation i de fall då handläggaren på socialtjänsten vet vilka frågor 

de ska ställa. Frågorna bör vara relevanta för den utsatta och för att få bredare kunskap om 

den problematik som berör klienten. Socialsekreterare som vet vad hedersrelaterat våld 

och/eller förtryck är, hur det tar uttryck samt har kunskap om riskfaktorer vet vad de ska leta 

efter för att inse om ärendet handlar om hedersrelaterat våld eller inte. En socialsekreterare 

som inte ställer frågor som rör heder eller de situationer som kan uppstå i samband med 

hedershandlingar kommer inte få svar som har med förtrycket att göra. 

Kajsa anser att det inte alltid är lätt att nå ut till klienter som utsatts för hedersrelaterat våld 

och/eller förtryck. Informanten menar att det är svårt att få den utsatta att tala om det den har 

varit med om eller är rädd för. Maja håller med Kajsa när det kommer till mötet med en vuxen 

person som utsätts för förtryck i hederns namn. Kajsa förklarar: 

Men det här är inte enkelt eftersom det är svårt och att jag tänker, det är svårt att få 
uppgifter ifrån de som är utsatta, svårt att få dem att berätta, att beskriva… (Kajsa) 
 

Kajsa och Maja upplever att det kan vara problematiskt att få ut den information som krävs 

för socialsekreterarens utredning. Klienterna kan anse att det är svårt att beskriva det förtryck 

de lever i, på grund av att förtrycket inte är något fel enligt kollektivet. De utsatta kan vara 

försiktiga med att tala om sina upplevelser då de kan vara rädda för att inte få någon hjälp, att 

förtrycket och våldet ska rättfärdigas hos socialsekreteraren. Den utsatta personen kan också 

uppleva att det är svårt att tala om det upplevda förtrycket då offret utelämnar hela kollektivet, 

vilket kan inkludera familjen och andra närstående. Vidare kan det vara betungande att tala 

om våldsupplevelser då de kan vara traumatiska.  

5.3.3 Samarbete och sekretess 

Att personen har lättare att tala med vissa handläggare kan bero på att kommuner poängterar 

att det råder sekretess i deras arbete, så den utsatta kan känna en säkerhet och trygghet. Enligt 

10 kap. 1-4 §§, Offentlighets- och sekretesslagen kan information lämnas ut om samtycke 

lämnas, vilket innebär att klienten godkänner att information som rör personen utlämnas. För 
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barn krävs samtycke från en förälder. Sekretess är något som råder hos alla myndigheter, att 

fråga efter samtycke kan många gånger vara problematiskt, framförallt när det handlar om 

barn. I hedersärenden kan föräldrarna vara den som utför förtrycket och de bör inte kontaktas 

för samtycke då förtrycket och/eller våldet kan eskalera. Lena och Anna berättar att de tar 

hjälp av polis i hedersärenden och Lena berättar: 

Skulle det komma ett ärende idag och vi inte kan, då får polisen göra PATRIARK, 
alltså vi samarbetar. Då häver vi på sekretessen, för att skyddet får gå före 
sekretessen… (Lena) 
 

 Informanterna talar om skyddet som får gå före sekretessen. Citatet ovan menar att föräldrar 

inte blir tillfrågade om samtycke innan barnet är i säkerhet.  Är det en vuxen person som är 

utsatt och polisen gör en riskbedömning med hjälp av verktyget PATRIARK, kan den vuxne 

själv ge samtycke till att polisen får ta del i ärendet. Maja och Ida talar inte om att bryta 

sekretessen, de menar att ett samtycke krävs för att exempelvis skolan ska koppla in 

socialtjänsten eller polisen. Maja förklarar: 

Det här med sekretess är känsligt. Jag önskar att det vore en tydligare kontakt med 
polisen i sådana här ärenden, för att kunna få mer råd utifrån deras synvinkel. (Maja) 
 

Maja önskar kunna kontakta polis för att de ska kunna göra en riskbedömning, eller ta hjälp 

av dem på andra sätt, men sekretessen är för stark för att göra det. Maja talar inte om den 

utsattas skyddsbehov eller risker med att kontakta föräldrarna för utelämnande av samtycke så 

att polis kan kontaktas. De informanter som menar att skyddet går före sekretessen talar om 

sin föreställning om att förfrågan om samtycke till föräldrarna i värsta fall kan leda till 

klientens död om den personen inte är i säkerhet först, vilket även Sedem (2012) lyfter i sin 

tidigare forskning. 

5.3.4 Socialtjänstens förebyggande arbete 

De flesta informanter talar om förebyggande arbete i form av mer kunskap och/eller byta 

tillvägagångssätt. Ida är den enda informanten som inte talat om det. 

Lena, Kajsa, Maja och Anna är överens om att kunskapsnivån måste öka inom socialtjänsten 

och hos andra som, direkt eller indirekt, arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Även 

Sjöblom (2006) talar om att utgångspunkten bör vara att socialtjänsten måste öka sina 

kunskaper om hedersrelaterat våld och socialsekreterarnas förståelse av fenomenet. Kajsa 

förklarar behovet av förebyggande arbete på följande vis: 

… jag tänker på att dels så måste kunskapen spridas. Jag tänker på i den här 
kommunen skulle vi behöva till exempel en handlingsplan för just hedersrelaterat våld, 
det har vi inte, och det har jag hållit på med i snart 1,5 år och försöka få till någonting, 
och det handlar om att sprida den här kunskapen till skolan. Till exempel, 
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elevhälsovården, lärarna på SFI, det kan också vara att förskolepersonal behöver 
kanske mer kunskap om det här. (Kajsa) 
 

Kajsa talar om att handlingsplaner behöver skapas inom socialtjänsten, det har även talats 

om rutiner och riktlinjer som behöver skapas för att öka kunskapsnivån. Den rådande 

uppfattningen är att ingen kommun har tillvägagångssätt nedskrivet i något dokument 

avseende heder, utan använder sig av riktlinjer som svarar för våld i nära relationer. Enligt 

Kajsa råder det kunskapsbrist i hela samhället, inte bara på socialtjänsten utan även hos andra 

myndigheter samt skolor som Kajsa menar kommer i kontakt med ungdomar som utsätts för 

hedersrelaterat våld. Informanten påtalar inte något specifikt sätt att förmedla den kunskapen 

på, men Lena berättar att de ska utbildas samt att det behövs mer forskning för att få mer 

kunskap om företeelsen. Stina menar att den grundläggande kunskapen redan finns hos 

socialtjänsten. Informanten säger att socialtjänsten vet hur de ska handlägga akuta ärenden 

idag men berättar att det problematiska hos socialtjänsten är: 

Nu pratar jag mycket socialtjänst, men just det här att socialtjänsten utreder, så 
tillsätter man insatser, och när insatserna är slut, då avslutar man kontakten och då 
finns man inte längre i arkiven. Här behöver man tänka annorlunda, här behöver vi 
tillsätta en kontaktperson som ska vara över fem år kanske, i den här personens liv. 
(Stina) 
 

Stina anser att socialtjänsten behöver lära sig att inte avsluta ärenden när en intervention har 

satts in då den utsatta personen fortfarande lever under hot. Hon menar att personen kommer 

vara utsatt för en risk för våld under en längre tid. Informanten menar att socialtjänsten bör 

tillsätta kontaktpersoner i hedersärenden för långvarigt skydd och stöd. Informanten tolkas 

tycka att genom förmedlad kunskap till socialtjänsten kan våldshandlingar och förtryck 

minska. 

Socialtjänsten arbetar inte i förebyggande syfte med att nå ut till klienter menar Kajsa, 

Maja och Ida. Kajsa uppger: 

Vi har ju inte gjort något speciellt för att nå ut till de som kan vara utsatta för heder, 
inte ifrån socialtjänsten, sen vet inte jag på integration. (Kajsa) 
 

Kajsa talar om att det finns broschyrer på socialtjänsten för människor som är utsatta för 

våld i nära relationer, för att de ska veta att de kan vända sig till socialtjänsten. Hon berättar 

även att det inte finns någon information som riktar sig mot människor som utsätts för 

hedersrelaterat våld. Vi som utför studien får uppfattningen om att denna typ av förebyggande 

arbete inte sker på grund av att hedersrelaterat våld och/eller förtryck inte har varit 

uppmärksammat speciellt länge, vilket i sin tur leder till att kunskapsnivåerna brister. 
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Stina berättar att de försöker arbeta för att nå ut till utsatta klienter, samt att de även vill göra 

mer förebyggande arbete för att nå ut till personer som utsätts för hedersrelaterat våld. 

Informanten menar att de befintliga resurserna resulterar i att de inte har utrymme till mer 

förebyggande arbete, men informerar om hur de arbetar idag: 

Det som vi gör för allmänheten är olika saker. Dels så är det broschyrer, affischer och 
sådana saker som vi lägger ut. Sen så har vi en hemsida och vi har en hemsida 
tillsammans med andra myndighetssamverkan, så att det finns många olika kanaler. 
Ibland så är vi också ute på skolor och informerar. (Stina) 
 

Det Stina berättar att de gör i förebyggande arbete är väldigt omfattande. Skillnaderna på de 

två ovanstående citat som presenterats är väldigt stora. Där den ena informanten påtalar att det 

inte utgår någon information till människor som kan vara utsatta för hedersrelaterade 

handlingar medan den andra berättar om aktiva insatser för att förebygga heder. Skillnaderna 

mellan citaten kan handla om kommunernas tid, resurser och resursernas fördelning samt 

kunskapsläge och intresse från informanterna. 

I intervjuerna framkommer det hur viktigt det är med samverkan. Samverkan sker 

tillsammans med andra institutioner, myndigheter, organisationer och skolor för att 

socialtjänstens arbete ska vara av hög kvalitet. Den samverkan som föreligger mellan 

socialtjänsten och kommunernas skolor har ett varierat resultat utifrån intervjuerna. Majas 

uppfattning av samarbetet med skolor och andra aktörer beskrivs nedan: 

Jag önskar att man hade större samarbete med skolan till exempel, länsstyrelsen har 
haft en ganska stor drive inom det här området, och då har man önskat att skolan varit 
mer aktiv och deltagit i dessa utbildningar och föreläsningar, men det är lite knapert 
tyvärr. Det är socialtjänsten som är med på sådana. Men länsstyrelsen går ut med att 
det är jätteviktigt med det här med samverkan och skolan är en stor del i det för att 
kunna förebygga... Men det är så lite, man ligger på noll-läge känns det som, med 
tanke på vilket område det handlar om… det krävs ju ganska stor samverkan även från 
skolan till exempel och hälsovård och så vidare för att det ska gå. Jag kan få en känsla 
av att socialtjänsten kanske får reda på saker och ting ganska sent ändå. För att det 
hinner hända ganska mycket innan de kommer hit, jag tror att skolorna ser jättemycket 
som de inte vet hur de ska hantera till exempel... (Maja) 
 

Maja påtalar en bristande kommunikation med skolan. De uppfattar att skolan oftast vill lösa 

problematiken själva utan att koppla in socialtjänsten och en önskan om ett bättre samarbete 

med skolan tas upp vid flertalet tillfällen under intervjun. Alla delar inte Majas uppfattning, 

Ida och Anna berättar om en fullt fungerande samverkan mellan socialtjänsten och skolan. Ida 

säger: 

Jag sitter med i en BABS-grupp och då träffar jag skolsköterska, skolpsykolog, 
skolkurator, skolspecialpedagog, kanske några fler och jag. Vi träffas ungefär en gång 
i månaden. Sedan har vi sittningar, då är det inte bara jag och då kommer skolan till 
oss, då är det ungefär två gånger per termin. Högstadiet och gymnasiet. Det är bra 
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relationer nu men det har tagit tid att upparbeta det som jag förstår. Att släppa på 
sekretessen, eller inte släppa, men det handlar bara om att fråga föräldrarna. Är det 
okej att vi pratar med socialtjänsten om ditt barn? Ja, säger dem. Då kan vi prata. (Ida) 
 

Ida och Anna menar att misstankar om hedersrelaterade ärenden som upptäcks på skolor 

meddelas till socialtjänsten. Ida skiljer sig från resterande informanter då en tydlig 

tvåvägskommunikation påvisas, där socialtjänsten även ger tillbaka ansvaret till skolan då ett 

ärende avslutas på den aktuella enheten. Det handlar inte om vem som kan mest av två olika 

institutioner, utan att ge stöd och hjälp till den som behöver det. 

Den rådande uppfattningen är att skolan först upptäcker hedersrelaterat våld, det kan handla 

om att någon inte får vara med på friluftsdagar eller andra aktiviteter. I hälften av intervjuerna 

kan det urskiljas att skolan ska kontakta socialtjänsten och att socialtjänsten innehar 

kunskapen som krävs kring hedersrelaterat våld. Stina beskriver samverkan med skolan och 

det förebyggande arbetet enligt följande: 

… utifrån socialtjänsten och vad de kan göra så handlar det mycket om dels 
upptäckten och informationen i skolan. Vi märker att när vi är ute i skolan så genererar 
det fler ärenden, framförallt hedersärenden. Även om vi pratar mycket om relationer 
och hur man ska tänka när man har sin första relation och hur man kan hjälpa sina 
vänner och sådär, men det vi får tillbaka är faktiskt en del hedersärenden. (Stina) 
 

Det ovanstående citatet är något som påtalar hur viktig skolan är för socialtjänsten. Trots att 

handläggare uppger att de har ett gott samarbete med skolan menar Stina att samarbetet ska 

förbättras bör skolan få bättre kunskaper, vilket i sin tur leder till att kunna upptäcka fler 

ärenden. Socialtjänsten bör även visa sig på skolor oftare för att förebygga våldshandlingar på 

människor som upplever hedersrelaterat förtryck. 

Givetvis samarbetar socialtjänsten med polisen, landstinget och andra organisationer. 

Informanterna har olika uppfattningar om samarbetets utsträckning med dessa aktörer. Kajsa 

och Maja har en gemensam uppfattning som beskrivs i kommande citat av Maja: 

Man får snickra efterhand, så är det ju, men ändå snabbt. Får jag lov att prata med 
polisen? Ska vi gå till polisen? Alltså det är ju [det som är frågan]. (Maja) 
 

Maja menar att de inte vet om de får kontakta polisen, eller hur de ska göra i sin 

handläggning, vilket påvisar att det inte finns ett samarbete med andra aktörer i Maja och 

Kajsas kommuner. Resterande informanter menar att det finns ett gott samarbete med 

exempelvis polisen. Anna beskriver samarbetet nedan. 

De [ärenden] jag har varit inne i och där jag konstaterat, och haft med polisen och gjort 
sådana här riskbedömningar... då tycker jag att, då får man ta resurserna till det. Då får 
det kosta det det behövs för att få till det bra. Så det tycker jag. (Anna) 
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Anna talar om att polisen är behjälpliga med att utföra riskbedömningar för att utreda 

skyddsbehovet hos de utsatta. Vidare är Stina, Ida och Lena eniga med Anna och menar att 

kontakt med polisen handlar om att få den utsatta i säkerhet. Information kring ärenden som 

kan beröra heder kan upptäckas hos landstingen under olika besök som till exempel kan röra 

fysiskt våld av något slag, eller att någon sökt vård i allmänhet, vilket bara nämns av Stina 

och Anna i intervjuerna. 

Som tidigare forskning visat på finns ett stort mörkertal gällande anmälningar av 

hedersrelaterade brott (Grutzky och Åberg, 2013; de los Reyes 2003) vilket kan stärkas upp 

av samtliga informanter, här svarar Stina på frågan om vad hon tror om mörkertalet; 

Ja, det tänker jag att det kan jag inte ens uttala mig om. Oj, det är enormt, det är 
verkligen enormt. Både vad gäller våld som inte upptäcks, och kontroll. Att man 
faktiskt är kontrollerad på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige, oavsett om man är född 
i Sverige eller om man är född i ett annat land. Det är svårt att utesluta men det kan 
handla om andra saker också. Det är kontroll, eller om man blir utsatt för psykiskt eller 
fysiskt [våld]. Mycket hot är det tänker jag. Men också att det faktiskt är sådant som 
kommer fram, eller borde komma fram, att man kanske har kommit in på akuten 
tillexempel för att man har haft skador. Eller att man ser hedersmord som man inte 
tänker är hedersmord. (Stina) 
 

Citatet ovan talar för sig själv, det går inte att veta i vilken utsträckning heder utövas då 

omfattningen inte uppdagas. Vikten av samverkan mellan myndigheter och andra institutioner 

som skola, polis, landsting samarbetar för att upptäcka ärenden som kan röra heder. Det är 

viktigt att människor som arbetar med problematiken, på alla samhälleliga nivåer, har 

förståelse för vilken omfattning problematiken har för att förebyggande arbete ska kunna 

tillsättas. Med en bristande kunskapsnivå, oavsett perspektiv, kommer hedersrelaterade 

handlingar att fortgå då det inte finns tillräckligt med kännedom att upptäcka dem. 

Annas åsikter, och som indirekt kan kopplas med mörkertalet som finns, om vad som är 

problematiskt rent organisatoriskt för socialtjänsten förklaras enligt följande; 

Ja, en sak som är problematiskt det är att det är så otroligt svårt för oss att förstå, tror 
jag. Innebörden i det och omfattningen, hur svårt det kanske är att söka hjälp, hur svårt 
det är att få förståelse för problematiken… att det även är svårt att hjälpa till för att det 
ska bli riktigt bra. Jag menar att även om vi har några [hedersrelaterade ärenden] blir 
[vi] ju aldrig van att jobba med det på det sättet, och det ska vi vara tacksam för. Men 
det gör ju också att det kanske är svårt att få in en trygghet i en organisation och vet[a] 
hur vi ska hantera [heder]. (Anna) 
 

Det Anna säger sammanfattar de övriga informanternas inblick kring hedersrelaterat våld 

och arbetet från socialtjänsten, något som kan vara en av anledningarna till det mörkertal som 

finns kring heder i Sverige idag. Det är ett relativt okänt fenomen för oss som det inte finns 

tillräckliga rutiner kring vilket gör att människor som utsätts för heder inte upptäcks i 
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samhället. Annas anförande som redovisas ovan syftar till att det råder kunskapsbrist hos 

socialtjänsten. En del av informanterna är medvetna om att det finns hjälp att tillgå då 

Östergötland har en nationell servicetelefon som handläggarna kan ringa till om de är i behov 

av hjälp. 

6. Diskussion 
Efter erfarenheter med arbete på socialtjänsten uppdagades svårigheten att hantera ärenden 

som berörde hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Det fanns inga klara direktiv eller 

riktlinjer kring hur socialsekreterarna skulle gå tillväga då de påträffade dessa ärenden. Vår 

egen föreställning skapade en bild av att mindre kommuner saknar förståelse för begreppet 

heder vilket blev grunden till den valda studien. 

 Syftet med studien har varit att belysa socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld. För 

att besvara syftet har följande utgångspunkter varit aktuella; hur socialtjänsten beskriver 

hedersrelaterat våld, vad det är som avgör om våld och/eller förtryck beskrivs som 

hedersrelaterat, på vilket sätt hedersrelaterat våld särskiljs från annat våld i nära relation samt 

om det finns skillnader i handläggningen mellan hedersrelaterat våld och annat våld i nära 

relation. 

 Begreppet heder är fortsatt ambivalent i sitt förhållningssätt studien igenom. Litteraturen 

tillsammans med de yrkesverksammas förförståelse berättar om ett fenomen och ett problem 

hos socialtjänsten och det svenska samhället som inte går att förklara med enkelhet. Då 

begreppet inte går att förtydliga blir det svårt för de yrkesverksamma att få en ökad förståelse 

om problematiken som heder medför. Det kan förklara de slutsatser som dragits, att 

socialtjänsten i delar av Jämtlands län saknar en bredare förståelse för hedersrelaterade 

handlingar.  

 Hederskulturen är förankrad i kollektiv, vilket normaliseras inom gruppen och de enskilda 

individerna är inte alltid medvetna om att förtrycket och våldet är förbjudet i Sverige, oavsett 

etnisk bakgrund. Detta skapar en ond cirkel där kunskap om heder fattas, de intervjuade från 

socialtjänsten saknar riktlinjer och de utsatta vet inte alltid var de kan vända sig för att få 

hjälp, vilket kan förklaras som en kollision mellan myndigheten och individen. 

6.1 Hur socialtjänstens beskriver hedersrelaterat våld 
 Heder är, för de flesta informanter, vanligast förekommande hos personer från andra länder 

än Sverige och inte kopplat till hedershandlingen i sig vilket skapar problematik för de som 

ska arbeta med och försöka förebygga arbetet med hederskulturer. Denna syn på heder talar 

emot den tidigare forskningen som lyfter fram hur Sverige såg ut en tid tillbaka, där det 
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handlade om att upprätthålla en viss heder som kollektivet hade accepterat (Lindstedt 

Cronberg, 2005). Risken kan bli att de professionella som väljer att ge heder en kulturell 

tillhörighet begränsar sig själva och förbiser att se på heder utifrån ett bredare perspektiv och 

det faktum att det fortfarande förekommer i dagens samhälle bland etniska svenskar. 

Beskrivningen och framställningen av hedersrelaterat våld skiljer på ”vi” och ”dem”, och 

begreppet används som att det tillhör vissa kulturer, länder och/eller härkomst, vilket skapar 

en större problematik och oklarhet kring själva begreppet och möjligheten att utöka 

förståelsen för heder. 

 I socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld är ärenden med människor av annan etnisk 

härkomst än ”svensk” majoritet, och det faktum att ”etniska svenskar” utsätts för 

hedersrelaterat våld och/eller förtryck förnekas i delar av länet. Även inkommande ärenden 

till socialtjänsten där problematiken föreligger och där ”etniska svenskar” är offer och 

förövare skulle det inte, enligt informanterna, uppmärksammas som hedersrelaterat vilket kan 

ses som marginalisering och strukturell diskriminering. 

 Även den allmänna uppfattningen om hedersrelaterade handlingar genomsyras av den 

mediala bild som framställs avseende offer och förövare, kvinnan som blir utsatt för 

hedersmord av en manlig släkting, då kvinnans sexualitet ska kontrolleras på grund av en 

patriarkal struktur. Men likaså kan kontrollen förklaras utifrån andra aspekter än det media 

framställer, som till exempel begränsad fritid, val av kläder, vilka vänner som är tillåtna att 

vara med och inte. En bild där ett starkt heteronormativt synsätt har utgjort den sociala 

normen av kön. 

 Hedersrelaterat våld, till skillnad från våld i nära relationer, utövas inom ett kollektiv. 

Kollektivet kan ses som både ett problem och en lösning. Det tolkas finnas en underliggande 

önskan från socialtjänsten att försöka lösa situationen med familjen och kollektivet. Vilket 

kan tänkas vara konsekvenserna av det grundläggande tänket vi har i Sverige kring 

omhändertaganden av barn där man vill arbeta för att barnet ska stanna hos sina föräldrar så 

långt det är möjligt. Där myndigheterna eftersträvar ett samtycke som kan orsaka mer 

problem än lösningar. Det som blir dubbelt är att familjen i hedersrelaterade kulturer oftast 

har ett synsätt grundat på värderingar och normer som är starkt rotade i kollektivet.  

6.2 Arbetet med hedersrelaterat våld 

 Vår förståelse för hedersrelaterat våld har förändrats under uppsatsens gång. Innan studien 

påbörjades trodde vi till exempel att alla som utsätts för hedersrelaterat våld får samma hjälp 

från samma enhet inom socialtjänsten. Efter att ha tolkat vad som sagts i intervjuerna besitter 

vi nu förståelsen att vissa etniska grupper eller kön inte uppmärksammas som 
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hedersrelaterade av socialtjänsten och därför utgår inte samma insatser eller interventioner till 

dem. 

 Socialtjänstens förståelse av heder tolkas utifrån de beskrivningar som de utsatta berättar 

utifrån normer och värderingar som verksamheten erhåller, något som kan påverka relationen 

mellan myndigheten och den utsatta för hedersrelaterat våld. Genom att ha föreställningar och 

förutfattade meningar om vem som är offer och vem som är förövare kan de professionella 

avvisa klienter som inte passar in i den föreställda bilden. 

  Som tidigare forskning visat finns ett stort mörkertal gällande anmälningar av 

hedersrelaterade brott. Finns det inte en säker kunskap som grund för de professionella leder 

det vidare till missförstånd och ett allt större mörkertal om de yrkesverksamma inte vet vad de 

ska leta efter för att upptäcka problematiken. Frågor om heder leder till att informanterna inte 

kan ge tydliga svar, eller påvisar en okunskap kring fenomenet. Detta skapar en föreställning 

om att mörkertalet bör vara ännu större än vad man tror. Om de yrkesverksamma inte vet vad 

de ska leta efter, hur ska då alla som behöver det få hjälp? Men självklart finns det, som 

redovisats ovan, socialarbetare som inte lägger problematiken i bestämda fack utan låter 

handlingarna tala för vad heder är, och sedan agera därefter. 

 I vissa av intervjuerna framkom att samverkan med andra instanser, till exempel skolan, inte 

var fungerande och vilka negativa konsekvenser det får för arbetet då hedersrelaterade 

handlingar inte alltid uppdagas och de utsatta får den hjälp de behöver.  

 Det förebyggande arbetet har beskrivits av en del informanter som sporadiskt, de försöker få 

ut information till allmänheten samtidigt som tid saknas. Hos några av informanterna fanns 

även en osäkerhet och rädsla för att göra fel. Vilket kan spekuleras vara den avsaknad av 

rutiner och riktlinjer som rör hedersrelaterat våld. Men även det faktum att informanterna 

upplever att de hanterar för få ärenden för att få erfarenhet och rutin av hedersrelaterat våld.   

 Något som framkommit är att länet har en insatsgrupp som ansvarar övergripande för att 

utveckla och stötta kommunerna i ärenden som rör heder, få av deltagarna i studien har tagit 

kontakt med dessa. Även informanternas vetskap om Östergötland som nationell kontakt 

gällande hedersrelaterat våld har varierat, Östergötland har ett telefonnummer som kan nås av 

vem som helst som behöver hjälp beträffande heder, även för att stötta kommunernas 

ärendehantering. Något som framkommit till några, men inte alla deltagare i studien. 

Hedersärenden ses som komplexa och på olika sätt krävande. Hos några av informanterna 

fanns även en osäkerhet och rädsla för att göra fel. Vilket kan spekuleras vara den avsaknad 

av rutiner och riktlinjer som rör hedersrelaterat våld. Informanterna saknar åtkomst till 

hjälpmedel, vilket väcker frågor om vem som ansvarar för att den sortens information ska 
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tillhandahållas av de yrkesverksamma, om det är socialsekreterarna själva eller från en högre 

nivå. Frågan är även om socialsekreterarna skulle känna en större säkerhet till 

hedersrelaterade ärenden om de vetat om att bland annat Östergötland finns som stöd och 

hjälp.    

 Denna ambivalens kring hedersrelaterade handlingar framträder som bristfällig för delar av 

Jämtlands läns socialtjänst och skapar frågor kring hur många människor som ramlar mellan 

stolarna beroende på vilken kommun de tillhör. 

6.3 Hur socialtjänsten beskriver skillnaden mellan hedersrelaterat våld och våld i 

nära relationer 
 Det uppstår svårigheter för socialarbetarna att förhålla sig till våld i nära relationer och veta 

vad som är utmärkande för hedersrelaterat våld och hur detta ska urskiljas. Det som 

framkommer är att det finns en ambivalens kring fenomenet hedersrelaterade handlingar som 

måste säkerställas där samtliga inom socialtjänsten är införstådda med, och agerar utifrån 

samma riktlinjer. Detta för att de yrkesverksamma ska uppleva en säkerhet i handläggningen 

och en förståelse för begreppets breda utspridning orelaterat till etnicitet, religion, specifika 

länder och så vidare.  

Socialtjänsten menar att de i ärenden med heder tvingas tänka bredare i jämförelse med 

våld i nära relation, då det är ett fenomen som saknar rutiner kring handläggningen av 

ärenden. Heder behandlas generellt sett utifrån riktlinjer som rör våld i nära relationer men 

utifrån en något vidare riskbedömning och med större fokus på den utsattas säkerhet. Då det 

inte framkommer tydliga riktlinjer för handläggandet så baseras bedömningarna på 

socialarbetarnas magkänsla kring ärendet. Då kunskapen och förståelsen för hedersrelaterade 

handlingar skiftar kan slutsatsen också dras att många ärenden inte tas på allvar och därmed 

det stora mörkertalet. Istället för att leta efter skillnader mellan hedersrelaterat våld och våld i 

nära relationer, bör våldet formuleras utifrån ett gemensamt ställningstagande men där 

begreppet heder problematiseras ytterligare och tas på allvar av de yrkesverksamma. 

6.4 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 

Studien baseras på ett fåtal intervjuer vilket givetvis kan ses som en begränsning. Å andra 

sidan har vi intervjuat de socialsekreterare i sex glesbygdskommuner som antas vara mest 

informerade och ha störst kunskap om våld i nära relationer och hedersproblematik. 

Resultaten visar att även dessa socialsekreterare i viss utsträckning saknar kunskap och 

verktyg att analysera och arbeta med olika former av våld i nära relationer, däribland heder. 

Möjligen kan detta tala för att vi med utgångspunkt från dessa resultat kan dra slutsatsen att 
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kunskaperna om hedersrelaterat våld är bristfällig i mindre kommuner generellt i Jämtlands 

län.   

6.5 Framtida forskning 

Vi önskar att en framtida forskning närmare ska studera och analysera våld i nära relationer 

och titta på vilka hederskulturella referenser det finns i den typen av våld. Faktumet att 

personer med annan härkomst får en hederskulturell tillhörighet medan “etniska svenskar” får 

en tillhörighet till våld i nära relationer och detta är något som måste redas ut för att utöka 

förståelsen för vad de båda begreppen uttrycker och vilken förståelse socialarbetare får. 

  Trots att hedersrelaterade handlingar har funnits, och fortfarande existerar i Sverige, saknas 

den typ av vinkling i forskning som gäller utsattheten av hedersrelaterat våld och förtryck 

kopplat till hederskulturers tillhörighet. I den litteratur som genomgåtts framgår endast att 

problematiken funnits i Sverige flera år tillbaka i tiden, men inte i vilken omfattning den 

existerar idag. En sådan forskning skulle få upp ögonen för begreppet heder och att det utövas 

i specifika kollektiva sammanhang även i Sverige. Exempel vissa religiösa grupper som inte 

tillåter homosexualitet, och att personer tar ut skilsmässa och liknande. Beslut och handlingar 

som kan resultera i att individerna utesluts från dessa kollektiv, något som skulle kunna 

spekuleras handla om en typ av förtryck och kontroll inom kollektivet. 

 Litteraturen som finns gällande heder diskuterar endast att begreppet inte bör tillskrivas 

vissa kulturer och kan vara en anledning till att det saknas ett perspektiv som utgår från att det 

även utövas av andra grupper utöver föreställningen som finns om hederskulturer. Synen leder 

inte till en framskriden utveckling om hur heder uppstår, det koncentreras enbart till vissa 

delar och ger inte ett bredare exempel till människor. Om fler får läsa om omfattningen av 

heder kan det leda till en utökad förståelse där begreppet är så mycket mer än vad det beskrivs 

som idag och synen på “vi” och “dem” kan avta. 

  



 
 

 32 

Referenser  
Ahrne, G. (2010) Intersektionalitet. I C. Edling & F. Liljeros (red.) Ett delat samhälle: makt, 

intersektionalitet och social skiktning. (1. uppl.)(s. 31-49). Malmö: Liber 
 
Baladiz, D. & Mermer, M. (2009). I hederns skugga: de unga männens perspektiv. (1. uppl.) 
Stockholm: Gothia. 
 
Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

De los Reyes, P. (2003). Patriarkala enklaver eller ingenmansland?: våld, hot och kontroll 

mot unga kvinnor i Sverige. Norrköping: Integrationsverket. 

De los Reyes, P. (2004) Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet. I M. Lindgren, K-
Å. Pettersson & B. Hägglund (Red.). Utsatta och sårbara brottsoffer (s.101-134). Stockholm: 
Jure Förlag AB. 

De los Reyes, P. & Martinsson, L. (red.) (2005). Olikhetens paradigm: intersektionella 

perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Lund: Studentlitteratur. 

Eldén, Å. (2003). Heder på liv och död: våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. 
Uppsala: Univ., 2003. Uppsala. 

Fredriksson, A (2011). När hela släkten står bakom våldet. Socionomen, 2011(3), 28. 
 
Grutzky, E. & Åberg, L. (2013). Heder och samvete: en bok om hederskultur i Sverige. 
Stockholm: Fri tanke. 
 
Kamali, M (2002a). Kulturessentialism och ”hedersmord”. Socionomen, 2002(3), 12-15. 
 
Kamali, M. (2002b). Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens 

kulturella bakgrund. Stockholm: Carlsson. 
 
Keskinen, S. (2011). Troublesome Differences—Dealing with Gendered Violence, 
Ethnicity, and ‘Race’ in the Finnish Welfare State, Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention, 12(2), 153-172, DOI: 10.1080/14043858.2011.622075. 
 
Khan, T. (2006). Beyond honour: a historical materialist explanation of honour. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
Kogacioglu, D. (2004). The tradition effect: Framing honour crimes in Turkey. Differences: A 

journal of feminist cultural studies, 15, 118-151. 
 
Lindstedt Cronberg, M. (2005). Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia: Från 
1600- till 1900-tal. I K. Johansson (red.). Hedersmord: Tusen år av hederskulturer (s.189-
206). Lund: Historiska media.  
 
Lorentzen, M. (2008). Multikulturella visioner: hedersrelaterat våld och socialt arbete i 

medierna. Licentiatavhandling Växjö: Växjö universitet, 2008. Växjö. 

Mojab, S. (red.) (2004). The particularity of ‘Honour’ and the Universality of ‘killing’: from 
early warning signs to feminist pedagogy. Violence in the name of honour: theoretical and 

political challenges (s. 15-37).  Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 



 
 

 33 

Schlytter, A. (2004). Rätten att själv få välja: arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete. 
Lund: Studentlitteratur. 

Sedem, M. (2012). Rädsla för förlust av liv och heder. Stockholm: Stockholms universitet, 
2012. Stockholm. 

Sjöblom, Y. (2006). I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld. 
Sollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län. 

Stiftelsen Kvinnoforum (2005). Honour related violence: European resource book and good 

practice. Stockholm: Kvinnoforum. 

Svallfors, S. (2010). Klass. I C. Edling & F. Liljeros (red.) Ett delat samhälle: makt, 

intersektionalitet och social skiktning. (1. uppl.)(s. 31-49). Malmö: Liber.  

Sverige. Socialstyrelsen (2007). Frihet och ansvar: en undersökning om gymnasieungdomars 

upplevda frihet att själva bestämma över sina liv. Allmänna tendenser med fördjupad analys 

kring utsatthet för kränkande behandling, hot och/eller våld, särskilt hedersrelaterat våld från 

nära anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Vetenskapsrådet (2001). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wikan, U. (2004). En fråga om heder. Stockholm: Ordfront. 



 
 

 

 

Bilaga 1 
 

Till den det berör 

 

Socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld 
 
Hej, 
 

Vi heter Klara Mäcs och Sofia Lindgren och ska skriva en C-uppsats med syftet att undersöka 

socialtjänstens förståelse av hedersrelaterat våld.  
 

I denna studie vill vi undersöka vilken information och förståelse socialarbetare i utvalda 

kommuner har när det gäller hedersrelaterat våld. Det spelar ingen roll för oss om 

problematiken förekommer eller inte inom kommunen, utan det är förståelsen av fenomenet 

som vi vill undersöka.  
 

Studien kommer att innehålla sex intervjuer, med respondenter från sex olika kommuner. Alla 

intervjupersoner tillförsäkras fullständig anonymitet. I rapporteringen av resultatet, i en 

examensuppsats på Mittuniversitetet i Östersund eller annan form av publicering, kommer 

intervjupersonerna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer eller kommuner som medverkar i studien. 
 

Ditt deltagande i studien är givetvis helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Intervjun beräknas ta ca. 60 min.  
 

Övriga frågor eller upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien.  

Klara nås på mailadressen klma1200@student.miun.se eller mobilnummer 0736-41 30 20,  

Sofia nås på mailadressen soli1203@student.miun.se eller mobilnummer 0735-90 33 60. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Tacksam för svar via mail till en av ovanstående mailadresser så snart som möjligt. 
 

Vänligen, 

Sofia Lindgren och Klara Mäcs 

Socionomstuderande vid Mittuniversitetet 
 
  



 
 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Intervjun inleds med att informera om: 
• Vem som genomför utvärderingen. 
• Tillvägagångssätt. 20 frågor (utan inräknade följdfrågor) 
• Deltagarnas konfidentiella utgångsläge samt utvärderingens syfte.  
• Vilka som ingår i utvärderingen. 

 
Introduktion/Bakgrund 

1. Har du lust att berätta lite om vem du är, var- och vad du arbetar med?  
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

 
Definition 
1. Vad är din första tanke (spontant) om jag säger hedersrelaterat mord/våld? 

1.1. Vem är offret? 
1.2. Vem är förövaren? 
1.3. Kan förövaren vara offer, om ja/nej, vänligen utveckla? 

 
2. Problematiken med hrv; 

2.1. Vad kan vara problematiskt rent organisatoriskt? Exempelvis insatser, kunskaper etc. 
2.2. Vad kan vara problematiskt personligen för de inblandade? Att skiljas från familjen 

som ett ex. 
 

3. Vilken ålder, klass och etnisk härkomst upplever du att huvudpersonerna har? 
3.1. Offret. 
3.2. Förövaren. 

 
4. Definiera våld i nära relationer. 

 
5. Vad skiljer sig det som ni ser som hrv och det som inte är det? 

 
6. Vad tror du heder innebär för familjer/kollektiv som omfattas av begreppet? 

6.1. Om svaret är inriktat på specifik kultur/härkomst/grupper: Definiera 
invandrare/person från annan/hedersrelaterad kultur? 

 
Erfarenhet/kommit i kontakt med/om kontakt skulle ske 
1. Har du någonsin kommit i kontakt med hedersrelaterad problematik? Beskriv gärna din 

erfarenhet. Det behöver inte vara en egen erfarenhet, det kan vara att en kollega har 
behandlat ärenden.  
1.1. Har du kommit i kontakt med hedersrelaterat våld i ditt arbete, i så fall i vilken 

utsträckning?  
1.2. Har du någon uppfattning om det finns ett mörkertal angående utsatta för hrv? 

 
2. Har du fått någon utbildning gällande hrv?  

2.1. Var har du annars fått din kunskap kring hrv från?  
 

3. Uppfattar du att kunskapsnivån för hrv ökat något under de senaste åren?  



 
 

 

 
Arbetsmetoder 

1. Finns det några riktlinjer/specifika rutiner som hjälp att handlägga ärenden där 
hedersrelaterat våld föreligger? 
1.1 Om nej, hur skulle du önska att de var utformade? 
1.2 Om ja, beskriv hur dessa ser ut. 

 
2. Vilka resurser uppfattar du att det finns för ärenden som handlar om hrv?  

 
3. Finns det arbetsmetoder där interventioner sätts in för de som är utsatta för hrv? 

3.1 Om nej, hur skulle dessa kunna utformas?  
3.2 Om ja, beskriv vilka?  

 
Förebyggande 

1. Hur upptäcker ni (alt. tror du att ni skulle upptäcka) att det finns hedersrelaterat våld i 
ett ärende?  
 

2. Måste begreppet heder benämnas från klientens sida för att ärendet ska behandlas 
utifrån den problematiken? 

 
3. Hur går du/ni tillväga för att nå� ut till de som kan vara utsatta?  

 
4. Vad görs i förebyggande syfte för att förbättra situationen för personer som omfattas 

av hrv?  
4.1 Vad anser du kan göras mer?  
4.2 Vad bör göras mer?  
4.3 Vad tror du skulle fungera?  

 
5. Om socialtjänsten inte arbetar med hrv: Finns det en plan inför att arbeta med 

hedersrelaterad problematik och i så fall på vilket sätt? 
 
 
Extra utifall att. 

6.2. Har ni haft kontakt med svenska personer som utsätts för hot eller hot om våld med 
hedersrelaterat våld som bakgrund? Alt. Som skulle kunna kännetecknas som hrv? 

6.3. Kopplas personer med svensk härkomst automatiskt till våld i nära relationer? 
 
 


