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Abstrakt/sammanfattning  

Denna studie undersöker några yrkesverksamma i offentliga myndigheter (Länsstyrelsen, 

polisen, elevhälsan) och en frivillighetsorganisations (Rädda Barnen) definition och 

föreställningar om “hedersrelaterat” våld och förtryck, vilken problematik de möter i sitt 

dagliga arbete samt vilka perspektiv som finns representerade och etablerade inom dessa 

verksamheter sedan “hedersfrågan” initierades år 2002. Studien tar sin utgångspunkt i det 

intersektionella perspektivet. För att få svar på de yrkesverksammas definitioner och 

föreställningar har studien genomförts via fem semistrukturerade intervjuer - som en del av 

en kvalitativ forskningsansats. Som analysmetod för tolkning av empiri har innehållsanalys 

tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, 

där en framträdande kulturalisering i definitionen av “hedersproblematiken” återfinns, då 

den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en 

avgränsning av kunskap, det vill säga att kunskapen centreras till ett fåtal personer inom 

verksamheten och där en uttalad föreställning om att “specialkompetens” om 

“hedersproblematiken” behövs. Detta är helt i motsats till andra kritiska perspektiv som 

anser att detta är en stigmatiserande social praktik genom särdelningen av problematiken. 

Dessa perspektiv pekar istället på att förtrycket bör ses som globalt och inte bundet till 

vissa “kulturer”. Vidare syns att könsfördelning fortfarande finns uttalat, trots många års 

forskning och politiska kunskapssatsningar. 

 

Nyckelord: hedersrelaterat våld och förtryck, hedersproblematik, offentliga myndigheter, 

frivillighetsorganisation, intersektionalitet.  
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1. Inledning 

På vilket sätt det sociala arbetets komplexa och kontextberoende praktik kan definieras och 

förstås med hjälp av begrepp och teoretiska perspektiv är en ständigt aktuell fråga. Det så 

kallade hedersbegreppet är ett begrepp som synliggör detta. Nationellt centrum för 

kvinnofrid (2010) beskriver i sin forskningsöversikt att problematiken är svårfångad och 

laddad med fördomar, som tycks reproduceras var gång frågan kommer på tal. NCK lyfter 

att samtidigt som det finns en efterfrågan kring en samsyn som enar myndigheter kring 

“hedersbegreppets” innebörd och metoder - så utgör den så kallade hedersproblematiken 

också en komplexitet som heller inte kan förenklas eller förbindas till specifika 

sammanhang. “Hedersrelaterat” våld och förtryck uppmärksammades först på allvar i en 

svensk kontext i slutet av 90-talet. Morden på Sara Abed Ali (1996), Pela Atroshi (1999) 

och Fadime Sahindal (2002) blev startskott för debatten om hedersmord, inte bara i svensk 

media utan också i politiken. Denna debatt kom att bli stundtals hetsig och handlade å ena 

sidan om kulturalisering av “hedersvåldet” och om jämförelser av detta våld som ett 

globalt våld mot kvinnor, å den andra. Det fanns dock även de som pekade på att 

problembilden kring “hedersfrågan” var av en mer komplex karaktär. Forskare, 

journalister, feminister och politiker hade alla sina förklaringsmodeller till orsaken till 

mordet på Fadime. Debatterna från både forskarvärlden och media som följde efter mordet 

beskrivs vara det som ledde till större politiska satsningar och lagförändringar. På den 

politiska nivån har myndigheter givits kompetensstärkande-, kartläggande- och stödjande 

uppdrag. Myndigheter på statlig- samt kommunalnivå har utarbetat riktlinjer för att kunna 

bemöta personer som utsätts för “hedersrelaterat” våld och förtryck. Det civila samhället är 

även en del av utvecklingsarbetet där frivillighetsorganisationer och föreningar arbetar med 

motverkan, uppkomst samt konsekvenser av det “hedersrelaterade” våldet (Lorentzen, 

2008). 

 

Efter tretton år av arbete finns det dock fortfarande en stor oenighet i hur problematiken 

skall definieras och förstås, samt vilka dess bakomliggande orsaker och konsekvenser är 

(Socialstyrelsen, 2014). Oenigheten råder även för hur ett förändringsinriktat arbete med 

problematiken skall bedrivas (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). I bakgrund av 

många års forskning inom området, offentliga samt frivilliga aktörers engagemang, 

politiska och strategiska satsningar. Finns därför också anledningar att undersöka vilka 
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etablerade föreställningar/förhållningssätt som idag finns hos yrkesverksamma som arbetar 

med dessa frågor. Detta för att ta reda på och ge exempel på hur ett urval av 

yrkesverksamma i socialt arbete förstår och arbetar med ”hedersrelaterat” våld och 

förtryck. 

1.1 Problemformulering 

Utifrån ovanstående ämnar författarna att i denna studie undersöka definitionen och 

föreställningarna om “hedersrelaterat” våld och förtryck, hos några yrkesverksamma inom 

offentliga myndigheter och en frivillighetsorganisation. Definitioner och föreställningar 

anses av vikt att undersöka eftersom att förståelsen för problematiken tros ha en direkt 

inverkan för det dagliga sociala arbetet. Vidare skall det därför också undersökas huruvida 

definitionen kan komma att påverka hanteringen av problematiken. Studien berör även 

möjligheter och begränsningar de yrkesverksamma anser kommer till uttryck i sitt dagliga 

arbete, för att således försöka sammanställa en bild av faktiska lärdomar av de 

kunskapssatsningar som skett under de senaste tretton åren. Detta för att få en uppfattning 

om de höga kunskapssatsningarna verkligen har bidragit till ökad kunskap och kompetens i 

hantering av “hedersproblematiken”. Eftersom att den så kallade hedersproblematiken 

verkar vara ett komplext fenomen, önskar författarna att med denna studie även bidra med 

en ökad kunskap och förståelse om fortsatta utvecklingsområden med problematiken.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka definitioner och föreställningar gällande 

“hedersrelaterat” våld och förtryck hos några yrkesverksamma inom offentliga 

myndigheter, och en frivillighetsorganisation i en mellanstor stad i Sverige. Följande 

frågeställningar har därför väglett vår studie: 

 

·         Hur definieras” hedersrelaterat” våld och förtryck inom enheten? 

·         Hur ser riktlinjerna gällande “hedersrelaterat” våld och förtryck ut? 

·         Hur ger sig “hedersproblematiken” uttryck i det dagliga arbetet?  
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2. Forskningsområdet och teoretiska perspektiv   

2.1 Hedersbegreppets förklaringsmodeller 

“Hedersrelaterat” våld och förtryck är ett förhållandevis nytt begrepp inom svensk 

 forskning och politik. Begreppet är omdebatterat och olikartade förklaringar till våldet går 

att finna. Vid en resumé från slutet av 90-talet, är forskningen i dagsläget inom ämnet 

därför tämligen omfattande. När diskussionen kring denna fråga initierades inom 

forskningen stod i huvudsak tre ståndpunkter för hur “hedersbegreppet” skulle förstås emot 

varann. 

 

Det finns vissa forskare som ser våldet utifrån kulturella mönster, som för att förstås 

betonar att det behöver ses i dess “kulturella” sammanhang. Forskare inom detta kultruella 

pespektiv menar att våldet ska särskiljas från annan typ av våld och hänskrivas till vissa 

geografiskt bundna “hederskulturer”. Kulturantropologen Mikael Kurkiala är exempel på 

en forskare som talar för detta kulturella synsätt i artikeln “Den stora skräcken för 

skillnader” (2002), där han särskiljer på kultur och etnicitet och talar om kultur som något 

som binder samman människor genom gemensamt förvärvade tankemönster. Det är i 

kulturen, som han menar att föreställningar om kvinnans sexuella renhet  för släktens 

“heder” rotar sig. Kurkiala utgår därför från att en viss kulturell förståelse är nödvändig att 

ha för att förstå problematiken och rikta speciella insatser, trots risken om att detta späder 

på ett polariserat tänkande. Även rättssociologen Astrid Schlytter (2004) synliggör vikten 

av detta synsätt genom att beskriva den frihet som den “svenska kvinnliga sexualiteten” 

anses ha i förhållande till den från normer och värderingar påtvingande “hederskulturella 

kvinnliga sexualiteten”. Även om hennes studie “Hedersrelaterade traditioner i svensk 

kontext” i huvudsak fokuserar på att kritiskt granska socialtjänstens roll i hanterandet av 

arrangerade äktenskap och tvångsgiften, så utgår hon från en allmän syn om existerande 

“hederskulturer” med specifika normer och värderingar. Som enligt henne är förvärvade 

från sitt hemland och kolliderar med svenska normer och värderingar i det omgivande 

 svenska samhället. 

 

Andra forskare ställer sig kritiska till den ovanstående kulturaliseringen av 

”hedersproblematiken”, och ifrågasätter hur denna särskiljer ”svenskt våld” från ”osvenskt 

våld”. De beskriver istället “hedersproblematiken” utifrån generella könsmaktordningar, 
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vilket de menar för att förstås behöver ses utanför dess kulturella ramar. Forskare inom 

könsperspektivet utgår från en likhet av mäns våld mot kvinnor, där de menar att allt våld 

mot kvinnor beror på en universell manlig överordning och ett patriarkalt förtryck. Åsa 

Eldén är en forskare som i sin avhandling “Heder på liv och död” (2003) beskriver hur 

kvinnors sexualitet är något som kontrolleras i alla kulturer och samhällen. Hon skriver om 

hur kvinnors sexualitet ses via två motpoler som “oskuld” eller “prostituerad”, där det inte 

finns något mellanting. Enligt författaren besitter inte män samma risk för ett dåligt rykte 

baserat på sexualitet, och därmed förklarar hon för hur hedern kan vara baserad på kön. 

Eldén utgår i sin avhandling utifrån sina empiriska resultat bestående av hur begrepp som 

kön, kultur och våld står i samband med varandra och kommer således till slutsatsen att 

mäns heder upprätthålls av kontrollen mot sina kvinnliga släktingar och att det därför 

bottnar i en maktobalans mellan könen. 

 

I och med ovanstånde två ståndpunkter finns också en tredje. Den tredje ståndpunkten 

fokuserar på att kritiskt granska det svartvita tänkandet som de andra två anses spegla. 

Forskarna bakom det tredje synsättet belyser precis som könsperspektivet vikten av att se 

komplexiteten bakom de förenklade grupperingarna mellan “svenskt våld” och “icke 

svenskt våld”. Exempel på hur dessa kategorier aktualiserats går att återfinna i debatten 

som rådde efter hedersmordet på Fadime år 2002. Forskare ställde efter händelsen frågan 

om mordet skedde på grund av att hon var en utsatt kvinna (se Eldén, 2003), eller på grund 

av hennes kulturella ursprung (se Kurkiala, 2002).  I detta synsätt påpekas att det inte 

enbart går att granska kön, utan att även andra skillnadsskapande kategoriseringar såsom 

etnicitet och klass och hur de är nödvändiga för att förstå “hedersproblematikens” 

komplexitet. Denna tredje ståndpunkt benäms som intersektionell och inom det ryms även 

andra kategoriseringar exempelvis ålder, sexualitet (Ahrne, 2013) samt 

funktionsnedsättning och religion (Mattson, 2010).  

De los Reyes et.al (2006) uppmärksammar det feministiska och 

antirasistiska/postkoloniala perspektiven vilka förenas via det intersektionella perspektivet. 

Där det feministiska perspektivet enligt Mattson (2010) innebär att uppmärksamma 

könsmaktsstrukturer samt könsdiskriminering. Att undersöka hur kön skall tolkas, förstås 

samt användas innefattas även i det feministiska perspektivet. Kritik som givits är att 

genusforskningen har en historia av att utgå från vita heterosexuella västerländska kvinnor 

och således osynliggjort samt förtryckt kvinnor med en annan etnicitet. Annan kritik är att 

kvinnor behandlats som en homogen grupp, vilket inte är fallet då kvinnor med en viss 
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etnicitet kan ha mer gemensamt med män i samma grupp än kvinnor från en annan. Det 

antirasistiska/postkoloniala perspektivet placerar etnicitet i samband med sociala och 

kulturella processer, samt kopplar etnisk identitet i förhållande till globalisering och 

kolonialism. Perspektivet tar avstånd från kulturella olikheter, kulturmöten samt 

kulturkrockar (exempel på detta är Kamali (2002) och Mulinari (2003) som kommer 

senare) med anledning av att dess syfte är att problematisera hur skillnader skapas och 

reproduceras, inte att undersöka om det finns en skillnad grupper emellan. I centrum står 

kategorierna etnicitet, kultur och “ras” och via dessa undersöks det hur ojämlikhet och 

diskriminering skapas, samt etnicitetens roll i förhållande till övriga kategorier. Förutom 

detta belyser perspektivet att kolonialismen inte enbart är något som skedde i det förflutna, 

utan fortskrider genom att “den västerländska kulturen  fortsätter att dominera och utgöra 

en norm för stora delar av världen” (s. 83, Mattson, 2010). Det intersektionella 

perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild 

som påvisar dess komplexitet. 

2.2 Intersektionalitet i socialt arbete 

Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en 

mängd andra forskare tillämpningen av ett kritiskt reflektionsarbete. Utgångspunkten bör 

således inte utgöras av individen och den individuella problematiken, utan också den 

sociala kontext som detta sker i. Med anledning av att sociala problem speglar samhälleliga 

maktrelationers påverkan på människors levnadsvillkor, och inte individers oförmåga att 

hantera sin vardag. Detta har således en inverkan på både en strukturell samt individnivå. 

Mattson poängterar att den kritiska reflektionen främst skall utgå från hur socialarbetaren i 

sin maktposition aktualiserar kön, klass, sexualitet samt etnicitet i sitt möte med klienten, 

då det är där ojämlikhet skapas och upprätthålls. Detta speglar det intersektionella 

perspektivets relevans i förhållande till såväl studien som det sociala arbetet. Gång på gång 

har det intersektionella perspektivets betydelse i “hedersfrågan” visat sig genom en kritik 

mot det kulturella perspektivet och samhällets rådande diskriminering. Nedan presenteras 

därför centrala intersektionella ståndpunkter som återfinns i forskning om “hedersfrågan”. 

Alla dessa förenas via en kritisk utgångspunkt om kulturaliseringen av 

“hedersproblematiken” i det sociala arbetet. 
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Professorn i socialt arbete Masoud Kamali är en av dem som förhåller sig kritisk till 

kulturaliseringen av ”hedersproblematiken”. Han återfinns med den intersektionella 

ståndpunkten i förhållande till “hedersfrågan”. Kritiken syns framförallt i hans bok 

“Kulturkompetens i socialt arbete” (2002) där han ifrågasätter den syn som bland annat 

många kulturantropologer antar genom att betrakta invandrares kulturer som traditionella 

och väsenskilda från den västerländska framskridna kulturen. Denna syn menar han skapar 

ett linjärt evolutionstänkande som förutsätter att andra kulturer måste uppnå en modernitet 

som tros finnas i västerländska samhällen. Han förklar hur kultur inte är fast och 

oföränderligt utan något som skapas och upprätthålls av sociala processer. Kamali 

ifrågasätter således i sin studie “kulturkompetensen” som anses krävas för en förståelse och 

hanterandet av sociala problem med människor från “skilda kulturer”.  Han menar hur 

denna “kulturkompetens” istället gör det svårt att se individen bakom kulturaliseringarna 

av problematiken. 

Paulina de los Reyes är ytterligare en forskare som problematiserar det kulturella 

tänkandet i sin rapport “Patriarkala enklaver eller ingemansland” (2003) där hon påstår 

att samhället via kulturaliseringen av våldet också neutraliserar det. Kritiken mot 

kulturaliseringen av begreppet syns framförallt i följande citat: 

 

“Under loppet av några månader har begrepp som »hedersmord«, »utsatta flickor« och »patriarkala 

familjer« etsat sig fast i det svenska kollektiva medvetandet. I media och i officiella rapporter förekommer 

dessa ord för att benämna vad som anses vara en särskild form av könsförtryck, inskrivet i en tolkningsram 

där »invandrarnas kultur och traditioner« står i fokus.” (s.10) 
 

Följderna av kategoriseringar gällande att “hedersförtryck” är en speciell form av förtryck 

menar hon direkt  drabbar de utsatta flickorna, då deras situation inte blir tagen på allvar 

vid kontakt med myndigheter. Hon binder därför samman hur den individuella nivån 

relaterar och förstärks av den institutionella nivåns praktiker. Med sin studie belyser De los 

Reyes således nödvändigheten av en granskning mellan kön och etnicitet och menar att 

våld och förtryck behöver ses som generellt könsförtryck i ett etniskt segregerat samhälle. 

 

Jessica Jönsson bygger vidare på Kamalis och De los reyes ovanstående kritik och 

exemplifierar också hur denna syn om att det behövs “kulturkompetens” påverkar det 

praktiska sociala arbetet. Jönsson (2013) skriver i sin artikel “Social work beyond cultural 

otherisation” om detta “vi” och “dem”, där den ökade globaliseringen och migrationen 

beskrivs bidra till nya utmaningar för det sociala arbetet i Sverige. Eftersom att de 
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nyinflyttade istället för att få ett liv med bättre levnadsförhållanden, hamnar i 

marginalisering och socialt utanförskap. Precis som så många andra riktas även här 

uppmärksamheten på att många sociala problem ses ur ett kulturellt ramverk, när det gäller 

människor med invandrarbakgrund i Sverige. Problemen riskerar därför att få en kulturell 

förklaring och särskilja på “västerländska problem” och “icke-västerländska problem”, där 

personer med invandrarbakgrund reduceras till främmande “kulturella objekt”. Detta 

exemplifierar Jönsson genom studiens empiri där hon kritiskt granskar organisationers 

beskrivningar om vad som anses som “kulturkompetens”. Hon undersöker bland annat en 

frivillighetsorganisation - kvinnojur vid namn Somaya, som riktar sig speciellt till kvinnor 

utsatta för “hedersrelaterat” våld och förtryck och som i sitt arbete beskriver att de utgår 

från ”kulturkompetens”. Denna kulturkompetens finns enligt Somaya bland annat i att de 

talar flickornas språk och har speciella kunskaper i ”hedersfrågorna”. Jönsson menar att det 

finns en allmän föreställning om hur denna kunskap förvärvas, antingen genom specifika 

kurser eller genom att anställa andra invandrare som skall arbeta med människor från ”sin 

egna kultur”. Denna särdelning menar hon blir grogrunden för ett polariserat arbetsfält, 

eftersom att det antas behövas en särskild kompetens för ”andra kulturer” som särskiljer 

sig från den de yrkesverksamma redan besitter. Jönsson poängterar således att ett sådant 

förhållningssätt grundas i kolonialt tänkande och riskerar att osynliggöra grundläggande 

respekt och medmänsklighet. Hon belyser istället vikten av ett reflexivt socialt arbete, där 

komplexa maktstrukturer och deras samverkan är något som ständigt ska ifrågasättas. 

Således visar hon även på vikten av ett intersektionellt postkolonialt perspektiv i det 

sociala arbetets praktik. 

2.3 Intersektionalitet i medias rapportering av “hedersproblematiken” 

Eftersom media har varit tätt sammanknuten med denna vetenskapliga debatt är det också 

oundvikligt att granska den mediala repporteringen av “hedersproblematiken”. 

Kulturaliserigen av “hedersfrågan” är något som har beskrivits vara tydligt framträdande i 

framförallt den mediala debatten, därför kan intersektionella teorier och kritik mot 

kulturaliseringen även återfinnas här.   

 

Sociologen Diana Mulinari som är en annan profilerad forskare inom ”hedersfrågan” 

ställer sig kritisk till begreppets kulturaliserade användning i media. Detta går att se i 

hennes kapitel ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i antologin ”Debatten om 
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hedersmord: Feminism eller rasism” (2004). Mulinari menar att kulturaliseringarna och 

förenklingarna av våldet inte grundar sig i unga utsatta kvinnor, utan en osäker svensk 

identitet. Där det omgivande samhället i försök att skapa en identitet placerar invandrare i 

en egen förenklad kategori. Invandrarna blir således en homogen kategori i 

”hedersdebatten” där kvinnorna och männen blir offer för invanda kulturella mönster. 

Detta i kontrast till svenskarna (och hela västvärlden) som inte anser sig som offer för 

dessa kulturella mönster, utan har funnit individualismen, där européers roll är att hjälpa de 

“hedersutsatta”. Detta menar Mulinari precis som Kamali (2002), De los Reyes (2003) och 

Jönsson (2013) ligger nära till rasism, där det egna lyfts upp och det andra demoniseras. 

Mulinari menar att det har övergått från den tidigare biologiska rasismen till en rent 

kulturell rasism, där det fortfarande påvisas skillnader mellan människor. Hon ser inte 

heller var det kulturella våldet särskiljer sig från det svenska där samma patriarkala 

strukturer finns. Därför menar hon att det sexuella våldet mot kvinnor inte skall särskiljas, 

men att det ändå kan finnas de som kritiskt granskar “kulturella” praktiker utan att 

stigmatisera hela folkgrupper. 

 

I en av statens offentliga utredningar ”Mediernas vi och dem” (SOU 2006:21), som ingår i 

den statliga utredningen om Makt, Integration och Strukturell diskriminering  granskas 

specifikt debatten och mediernas makt att formulera sanningar som påverkar det praktiska 

arbetet med frågan. Pia Strand Runsten lägger i kapitlet “”Hedersmord” etnocentrism och 

etnicitet” fokus på hur talet i media om ”hedersproblematiken” i samband med mordet på 

Fadime konstruerade en bild hos allmänheten av vad som sågs som ”etablerade sanningar”. 

Hon beskriver detta som följande: ”Våld mot kvinnor som gång på gång kopplas samman 

med etnicitet konserverar och förstärker negativa föreställningar om könsroller. Samtidigt 

gynnas diskriminerande tendenser i samhället.” (s.189). Strand Runsten utgår också från 

postkoloniala teorier och delar uppfattningen om att mord på kvinnor i nära relationer inte 

är något som kan förenklas till en specifik kultur, utan anser att våld är ett generellt manligt 

maktmedel. Hon visar även hur våldstatistiken har en koppling till män med låg 

socioekonomisk status och psykisk ohälsa, oberoende av kulturella förklaringar. 

Författaren visar i studiens empiri hur media gynnar kulturalisering av våldet, genom 

tillämpandet av en diskursiv analys på det som sades i inslag och program inom Sveriges 

television i samband med mordet. Pia Strand Runsten beskriver den svenska televisionen 

som en ett starkt statligt medel och representant för public service, med högt förtroende 

hos publiken. Därför menar hon, att sändningarna på kanal ett och två var speciellt 
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intressanta att undersöka på grund av hur de ofullständigt skildrade verkligheten. Hon 

påtalade att det gjordes en mängd uttalanden som visade på kulturella generaliseringar i 

”inflytelserika program”. Således kritiserar hon därför hur detta subjektiva sätt att framföra 

händelser i media inverkar på formandet av allmänhetens kulturaliserade syn på 

problematiken. 

2.4 Intersektionalitet i integrationspolitiken 

Utöver den mediala debatten är integrationspolitiken tätt sammanknutet med 

“hedersfrågan”. I den återfinns kritik utifrån intersektionella teorier, där statens ansvar i att 

inte kulturalisera sociala problem är något som ständigt återkommer. I en av statens 

offentliga utredningar vid namn ”Bortom vi och dom” lyfter Kamali och De los Reyes 

(SOU 2005:41) hur integrationsdebatten  bidrar och konstruerar maktrelationer med 

utgångspunkt från postkoloniala teorier. Utredningen ingår i samma serie som ovan 

nämnda rapporten “Mediernas vi och dom” i den statliga utredningen om Makt, 

Integration och Strukturell diskriminering. Där beskriver författarna hur andrafieringen, 

som syns genom bilden av ett överordnat “vi” och ett underordnat “dem”, i Sverige gång 

på gång har kritiserats av internationella organisationer (exempelvis FN). I kritiken nämns 

inte endast diskriminering på arbets- eller bostadsmarknaden, återkommande kritik riktas 

mot den passiva hållning som myndigheter har mot vardagsrasismen. Varpå det menas att 

genom den bristande uppmärksamheten på problematiken inom myndigheter, riskeras en 

reproduktion av det polariserade tänkandet. Vidare lyfter Kamali i kapitlet “Ett europeiskt 

dilemma - strukturell/institutionell diskriminering” (SOU 2005:41) också, hur denna 

strukturella rasism är djupt inbäddad, normaliserad och utgör en integrerad del av våra 

dagliga sociala relationer. Detta visar han genom att förklara hur tanken om en nation - en 

kultur lever kvar från kolonialismens tid, och på så vis även idag påverkar den 

västerländska tanken om “den andra” homogena mot det “svenska” heterogena i samhället. 

I och med detta förhåller han sig därför också kritisk till förklaringsmodeller som inte 

uppmärksammar “hedersproblematikens” komplexitet utöver “kulturella” grupperingar. 

“Hedersproblematiken” förklaras därför även här som en sammansättning av olika 

maktsitueringar såsom kön, klass och etnicitet i samverkan med det omgivande samhället. 

Det omgivande samhället, menar han har en avgörande roll i upprätthållandet av dessa och 

därför kan problematiken inte ses som endast ett “kulturellt problem” som enbart 

förekommer inom “invandrarfamiljen”. 
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I ytterligare en av statens offentliga utredning om Makt, Integration och Strukturell 

diskriminering vid namn “Den segregerade integrationen” (SOU 2006:73) kritiserar 

Kamali integrationspolitiken och hur denna reducerats till att bli en politik som endast 

gäller “invandrarna” eftersom att svenskarna redan ser sig själva som integrerade i 

samhället, detta synliggör han med följande citat: 

 

“Det finns ett dilemma i det svenska och även i det europeiska integrationstänkandet och 

integrationspolitiken. De officiella deklarationerna om allas lika värde, likabehandlingsprincipen och ett 

samhälle för alla, motverkas ständigt av den strukturell/institutionella diskrimineringen som på vardaglig 

basis delar upp människor i väsenskilda kategorier, tilldelar dem olika värden, bryter mot 

likabehandlingsprincipen genom att diskriminera vissa grupper och undergräver därmed social 

sammanhållning och existensen av ett integrerat samhälle.” (s.10) 

 

De insatser som planerades till att skapa sammanhållning bidrog således till ökad 

stigmatisering. Därför finns det fortfarande ett stort behov av förklaringsmodeller och ökad 

kunskap för att kunna hjälpa “hedersutsatta” och motverka att fler blir utsatta för 

“hedersrelaterat” våld och förtryck. Enligt Schlytters & Linells  rapport (2008) om 

“Hedersrelaterade traditioner i svensk kontext” avsatte regeringen 180 miljoner mellan 

åren 2003-2007 på insatser riktade till unga i riskzon för att utsättas för “hedersrelaterat” 

våld och förtryck. Av regeringens handlingsplan (2007/08:39) kan därefter utläsas att 

dåvarande regering presenterade 56 åtgärder, i syfte att höja nivån i arbetet mot våldet för 

perioden år 2007-2010. Det var brottsförebyggande rådet (2010:18) som fick i uppdrag att 

följa upp med en slutredovisning av denna handlingsplan, varpå de beskriver att 

regeringens handlingsplan har bidragit till ökad kunskap, medvetenhet, struktur och 

utveckling av nya organisationer. De beskriver även hur det har bedrivits en stor 

utbildningssatsning på alla plan, utvecklandet av nya organisationer samt förbättrade 

rutiner och lagändringar (vilka berörs senare). Förvisso uppmärksammas även en del 

brister och det gäller främst uppsökande arbete, långsiktiga insatser och huruvida det 

praktiska arbetet har förbättrats för utsatta kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att forskningen kring “hedersproblematiken” för 

att förstås och avhjälpas präglas av många olikartade förklaringsmodeller och teorier, 

därför saknas enligt Socialstyrelsens rapport (2014) fortfarande ett enhetligt begrepp av 

dess innebörd. Vidare framkommer en del kritik gällande att kunskapen om den så kallade 

hedersproblematiken skiljer sig mellan kommuner. Vidare kan det i rappporten utläsas att 
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det fortfarande finns stora brister i handläggningen inom socialtjänsten samt för lite 

kunskap inom hälso- och sjukvården. I linje med detta lyfter Nationellt centrum mot 

kvinnofrid i sin forskningsöversikt (2010) hur det därför fortfarande behövs forskning som 

riktar in sig på flera ämnen. Bland dessa nämns exempelvis hur den offentliga politikens 

satsningar på den så kallade ”hedersrelaterade” problematiken, genom diverse 

kunskapsökningar och utarbetandet av riktlinjer behöver utvärderas och följas upp. Det är 

detta som föreliggande studie främst fokuserar på att lyfta upp och utvärdera genom att 

granska föreställningarna och den praktik dessa kunskapssatsningar har lett till. Studien 

fokuserar således på vilket perspektiv som gett störst  avtryck i föreställningar och det 

praktiska hanterandet av “hedersfrågan”. I enlighet med ovanstående forskning och 

befintlig kritik mot kulturaliseringen av “hedersproblematiken”, tillämpas i denna studie 

det intersektionella perspektivet innehållande ett feministiskt och 

antirasistiskt/postkolonialt perspektiv. Applicerandet av den kritiska reflektionen på 

studiens empiri i förhållande till såväl frågeställningar som utgångspunkt, utgår ifrån 

kategorierna kön, klass, etnicitet samt ålder. Dessa skapar således en bild av 

yrkesverksammas föreställningar av problematiken och hur de genom sin maktposition 

skapar och upprätthåller ojämlikheter. 

2.5 Manualer och verktyg i arbetet med “hedersfrågan” 

Idag finns en uppsjö handböcker tillgängliga som riktar sig till specifika myndigheter med 

information vid kontakt med “hedersproblematiken”. Framförallt hur denna ter sig, hur den 

kan uppmärksammas och hanteras. I regeringens handlingsplan (2007/08:39) nämns 

satsningar till bland annat Länstyrelserna runt om i landet. Länsstyrelsen i  Östergötland 

har sedan år 2005 ett särskilt ansvar från regeringen för att utarbeta material och lyfta 

frågan om “hedersrelaterat” våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötlands material 

vänder sig med stöd i handläggning till socialtjänst och skola, två aktörer som frekvent 

möter problematiken. Riktat till socialtjänst och hälso- och sjukvården gav även 

Socialstyrelsen ut allmänna råd (SOSFS 2014:4) i syfte att underlätta handläggningen av 

våld i nära relationer överlag. Ett annat exempel som riktar sig mer specifikt till hälso- och 

sjukvården i förhållande till “hedersproblematiken” är Länsstyrelsen i Skånes 

kunskapsunderlag (2007). Även Rikspolisstyrelsen (Brottsförebyggade rådet 2012:1) har 

tagit initiativ för att öka den praktiska kunskapen genom sitt metodstöd och en interaktiv 

utbildning. Idag finns även ett flertal frivillighetsorganisationer och projekt som profilerar 
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sig specifikt mot arbetet med ”hedersfrågan”. En väletablerad frivillighetsorganisation är 

Glöm Aldrig Peela och Fadime (http://gapf.se/gapf/) som grundades år 2001 av den kända 

profilen Sara Mohammad i  Stockholm, och som idag är nationellt spridd. Organisationen 

riktar sig till att sprida kunskap om “hedersrelaterat” våld och förtryck och finns tillgänglig 

för utsatta som behöver stöd och hjälp. En ytterligare känd frivillighetsorganisation inom 

”hedersfrågan” är Rädda Barnen, med modellen ”Det handlar om kärlek”. Modellen är ett 

nationellt projekt som har som mål att förebygga “hedersrelaterat” våld och förtryck bland 

skolungdomar. 

Kunskapen är således mer lättillgänglig för professioner som kommer i kontakt 

med problematiken, än vad den var för tretton år sedan när diskussionen kring frågan 

initierades. I större utsträckning diskuteras även omfattningen av “hedersrelaterat” våld 

och förtryck. Utifrån Socialstyrelsens rapport (2014) synliggörs pojkars dubbla roller som 

både offer och förövare. Varpå Ungdomsstyrelsens rapport (2010:02) belyser att 

“hedersproblematiken” även sker hos HBTQ-personer. Det har som tidigare nämnt skett en 

del lagförändringar, ett exempel på detta är skärpningen av 5.kap 11§ i Socialtjänstlagen 

som år 2007 reglerades till att socialnämndens stöd och hjälp till brottsoffer skall framgå 

tydligare.  Eftersom att våldet tros finnas på olikartade plan blir också ett flertal 

professioner involverade, där det i likväl Socialstyrelsens-(2014) som i Länsstyrelsen 

Östergötlands (u.å.) rapporter  nämns vikten av ett myndighetsövergripande samarbete. 

3. Den valda metoden, tillvägagångsätt och relevans 

För att besvara frågeställningarna i denna studie tillämpas en kvalitativ forskningsansats. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskningsstrategi som induktiv, tolkningsinriktad och 

ontologisk. Induktiv eftersom slutsatserna och teoribildningen görs efter utförda 

observationer/resultat, denna process att koppla teori och forskning på innebär att slutsatser 

dras med grund i observationer (ett bra exempel är grounded theory) och inte tvärtom 

(deduktivt) att teorin styr observationerna. Tolkningsinriktad därför att fokus är på att 

förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar den. Ontologisk som syftar till 

att sociala egenskaper inte är någonting som finns oberoende, utan något som skapas i 

samspel med människor i en kontext (Bryman 2011). Dessa tre punkter i kvalitativ 

forskning stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar som är generella 

och öppet hållna, då studien inte utgår från en snäv grundhypotes. Den kvalitativa 

forskningsansatsen är öppen för människors syn på omvärlden, Bryman (2011) beskriver 

http://gapf.se/gapf/
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att det handlar om att se omvärlden med någon annans ögon. Därför kan denna 

forskningsmetod leda forskaren i en mängd olika riktningar och bredda forskaren med nya 

perspektiv som denne själv inte tänkt på. Enligt Widerberg (2002) hjälper kvalitativ 

forskning oss därför att få en djupare förståelse genom att klargöra fenomens karaktär eller 

egenskaper. Den kvalitativa forskningsansatsen erbjuder även flexibilitet att under arbetets 

gång omformulera, formulera teorier samt ändra fokus. 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Widerberg (2002) beskriver att syftet med kvalitativa intervjuer är: “...att använda sig av 

det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i 

just denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och 

samtalet. ” (s.16). I kvalitativ forskningsansats används i huvudsak två intervjumetoder: 

den ostrukturerade- och semistrukturerade intervjun. Författarna till studien valde att 

använda sig av den semistrukturerade intervjun under studiens genomförande, eftersom att 

den till skillnad från den ostrukturerade tillät vissa bestämda frågor och teman, i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt som den också har en viss flexibilitet i att 

omformulera frågorna och deras ordningsföljd. Författarna valde den semistrukturerade 

intervjun i syfte att ha en röd tråd i intervjun med hjälp av fasta frågor, men ändå kunna 

röra sig utanför dem ifall författarna ville fördjupa sig i respondenternas tankegångar. I 

enlighet med detta utformades en intervjuguide, med öppna frågor utifrån syfte och dess tre 

frågeställningar.  Intervjuguiden återfinns i sin helhet som bilaga två i slutet av denna 

studie. 

3.2 Urvalsförfarande  

Studiens författare valde att i huvudsak tillämpa ett målinriktat urval (sampling) vilket 

enligt Bryman (2011) är det mest vanliga inom kvalitativ forskning som grundar sig på 

intervjuer. Ett målinriktat urval går ut på att välja ut enheter exempelvis individer, 

organisationer, dokument och avdelningar som på något vis är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Detta skall således skapa konfirmitet mellan syfte och 

urval. Denna studie har två huvudsakliga inklusionskriterium. Det första inklusionskriteriet 

utgjörs av aktörer som i sitt arbete beskriver att de kommer i kontakt med problematiken, 

det vill säga kommunala- samt statliga organisationer men även frivillighetsorganisationer. 

Ett ytterligare inklusionskriterie var att de yrkesverksamma skall verka inom samma 
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geografiska område, det vill säga den mellanstora staden studien omfattar. Geografiska 

avgränsningen har som syfte till att säkerställa att de berörda verksamheterna omfattats av 

samma kunskapssatsningar och således möjliggöra jämförelser. Dessa inklusionskriterium 

har möjliggjort till ett stort urval, vilket studiens författare ansåg nödvändigt med tanke på 

eventuella bortfall på grund av frågans (förmodat) känsliga karaktär. Författarna valde 

också att blanda statliga myndigheter med kommunala- och frivillighetsorganisationer på 

grund av att arbetet sker på skiftande nivåer med olikartade befogenheter och resurser.  

 

När de första respondenterna funnits tillämpades därefter ett snöbollsurval, där 

respondenterna föreslog yrkesverksamma som arbetade aktivt med frågan. Studiens 

ursprungliga syfte angående urvalsförfarande bestod därför av ett målinriktat urval, men 

övergick senare till ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) är snöbollsurval förvisso en 

typ av målstyrt urvalsförfarande. En ytterligare aspekt inom urval är enligt Bryman (2011) 

valet av respondenter. Rekommendation av mängden är diffus, Kvale & Brinkmann (2009) 

råder att använda den mängd som behövs för att få svar på frågorna. Då studiens syfte är 

att undersöka några aktörers föreställningar beträffande “hedersrelaterat” våld och förtryck, 

var studiens ambition att inte ha en för liten grupp respondenter. Utifrån resurser och 

tidsram beslutades valet av maximalt sex respondenter med erfarenhet av problematiken. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att gruppen anpassas till undersökningens syfte som 

generellt består den av 10-15 personer. De menar att en allmän uppfattning är att den 

vetenskapliga graden stiger med mängden intervjuer, denna uppfattning är enligt 

författarna felaktig. Det kan istället vara en fördel i att ha ett färre antal intervjuer och 

istället ägna tid till förberedande och analys (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie 

kontaktades en mängd olika verksamheter, både offentliga myndigheter såväl som 

frivillighetsorganisationer. De verksamheter som kontaktades var följande: kvinnojouren, 

brottsofferjouren, socialtjänst (föräldrastöd, intergrationsservice etc.), skolor, fritidsgårdar, 

röda korset, centrum mot våld, frivården, ungdomsmottagningen, psykiatri (vuxen och 

barn), arbetsförmedlingen samt svenska kyrkan. Bortfallet blev som tidigare förmodat 

stort, somliga hade inte möjlighet att intervjuas inom studiens tidsram, andra visade 

intresse men gick sedan inte att nå och en majoritet svarade aldrig på förfrågan om 

deltagande.  
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3.2.1 Respondenter 

De som slutligen valde att delta i följande studie är fyra verksamheter: Länsstyrelsen, 

elevhälsan med två respondenter, Polismyndigheten med två respondenter samt Rädda 

Barnen. De yrkesverksamma som intervjuats inom de offentliga myndigheterna och 

frivillighetsorganisationen arbetar på olika nivåer. Länsstyrelsen arbetar på ett strukturellt 

och preventivt plan, med att skapa kunskapsökningar hos de yrkesverksamma bland annat 

genom att arrangera utbildningsdagar. Rädda Barnen arbetar precis som Länsstyrelsen 

strukturellt och preventivt, genom att sprida kunskap via sin modell “Det handlar om 

kärlek”. Polisen arbetar på en individuell nivå och blir aktuella vid akuta skeden, genom 

polisanmälningar och brottsmisstankar. Elevhälsan förhåller sig på ett individuellt plan, 

men arbetar samtidigt både preventivt och akut genom att både sprida kunskap och hjälpa 

unga utsatta. Samtliga respondenter har under sin yrkesverksamma period kommit i 

kontakt med problematiken och majoriteten av dem har flera års erfarenhet av arbete med 

frågan om “hedersrelaterat” våld och förtryck. Det skiljer sig åt i vilken frekvens 

respondenterna kommer i kontakt med problematiken i sitt dagliga arbete. Länsstyrelsen, 

elevhälsan samt Rädda Barnen påträffar problematiken dagligen, medan respondenterna 

från polisen är eniga om att det handlar om en handfull ärenden per år. Det hölls totalt fem 

intervjuer med ovan nämnda yrkesverksamma, varav fyra var utförda på de 

yrkesverksammas arbetsplatser och en utfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades 

efter respondenternas samtycke in med två mobiltelefoner för att sedan transkriberas. 

3.3 Analysmetod 

Denna studie utgår från innehållsanalys i både organisering, strukturering och analys av 

empiriskt material. Analysen har fokus på respondenternas uttalanden. Innehållsanalys 

appliceras vid analys av dokument och texter och utgår från på förhand bestämda 

kategorier. Detta sker antingen genom kvantifiering av data eller genom specifika 

bestämmelser av kategorier (Watt Boolsen, 2007). Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver några huvudsakliga steg vid applicerandet av innehållsanalys, dessa har studiens 

författare tillämpat i analysen av studies empiri. Transkriberingar har gjorts där 

huvudtendenser uppmärksammats utifrån de tre teoretiska perspektiv som beskrivits under 

tidigare forskning (kulturella, feministiska och intersektionella). Studiens författare har 

även utgått från att presentera empirin så att studiens frågeställningar besvaras. Här 

beaktades noga med att återge svaren i det sammanhang som studiens frågor ställdes i. 
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Därefter har uttlanden som svarat på frågeställningar om definition, riktlinjer och 

problematik i det dagliga arbetet valts ut och koncenterats till meningsbärande och för 

frågeställningarna relevanta enheter. Dessa blev sedan grund till följande teman: 

kulturalisering, kvinnor som offer (definition) samt  specialkompetens och källor till 

kunskap (riktlinjer och problematikens uttryck i det dagliga arbetet). Kategorier har 

minskat studiens datamaterial och begränsat det till huvudtendenser som återfinns i 

empirin. Innehållsanalysen lämpar sig då den ger denna möjlighet att forma kategorier och 

skapa en tydlig och strukturerad redovisning av studiens resultat.  

3.4 Etiska överväganden 

Studiens första etiska fråga berör författarnas roll i reproducerandet av ett “vi” och “dem”. 

Som det framgår under tidigare forskning och teoriavsnittet är “hederfrågan” starkt präglad 

av en kulturaliserad syn på problematiken, där media har en stor roll. På grund av detta 

anser studiens författare det centralt att utgå från att den mediala, politiska och 

vetenskapliga debatten har en inverkan på deras förståelse av “hedersfrågan”. Det är därför 

viktigt för dem att vara pålästa, för att således vidga sin kontextbundna förståelse för 

“hedersrelaterat” våld och förtryck. För att inte reproducera kategoriseringar som särskiljer 

människor, eller föreställningen om kulturer som fasta och avgränsade. Författarna ville i 

studien gå in med en öppenhet för skilda tankar och åsikter. Detta sågs av vikt för att skapa 

en god miljö, där responterna var bekväma att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Respondenterna informerades även vid var intervjutillfälle om sin rätt att inte svara på 

frågor de fann för påträngande. 

Bryman (2011) lyfter fyra etiska principer som ligger till grund för den svenska 

forskningen och de innefattar: Informationskravet, där forskaren måste informera 

deltagarna om forskningens syfte. Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna ska givit 

samtycke till studien. Konfidentialitetskravet, som syftar till att skydda deltagarna från 

läckta uppgifter och säkerställer att forskaren behandlar exempelvis personuppgifter på ett 

sätt där andra inte kan komma åt dessa. Nyttjandekravet som säkerställer att den 

information som forskaren har tillhands endast får användas i forskningens syfte. 

Självfallet ämnade författarna att i undersökningen fullfölja alla dessa genom att informera 

respondenterna om studiens syftet, moment samt att deltagande sker på frivillig basis. 

Känslig data i form av uppgifter såsom namn och övriga personspecifika kännetecken kom 

https://docs.google.com/a/student.miun.se/document/d/1lOPUXUihhxUFrBYUhAflmr8gA6YjQKNSUW63JLoEQpI/edit?usp=sharing_eid#_msocom_1
https://docs.google.com/a/student.miun.se/document/d/1lOPUXUihhxUFrBYUhAflmr8gA6YjQKNSUW63JLoEQpI/edit?usp=sharing_eid#_msocom_1
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att förvaras säkert och inte ses av någon annan än oss. Författarna har även beslutat att 

respondenterna skall vara konfidentiella i studien, likaså staden som studien omfattar.  

Förutom de teknikaliteter Bryman påvisar, framgår i Akademikerförbundet SSRs 

etiska riktlinjer (u.å.) mer specifika etiska aspekter som studien främst i intervjuer samt 

resultats och analys avsnittet utgår från. SSRs riktlinjer inkluderas på CODEX hemsida där 

regler samt riktlinjer för forskning presenteras (http://www.codex.vr.se/etik9.shtml). 

Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté erkänner dessa riktlinjer då de hänvisar till 

CODEX. Centrala aspekter i de etiska riktlinjerna är att respektera var människas lika och 

höga värde, vilket författarna i denna studie eftersträvar, genom att belysa människors 

likhet oavsett sexuell läggning, kön, religiös åskådning eller härkomst. Vilket i studien 

med utgångspunkt i det intersektionella perspektivet utgör centrala kategorier, vilka skall 

hanteras på ett korrekt och respektfullt vis. Detta då det i riktlinjerna framgår att motverka 

kränkande och/eller diskriminerande attityder. Vidare understyrks ståndpunkten av ett 

demokratiskt samhällsideal, där alla skall vara inkluderade och känna sig delaktiga. 

Riktlinjerna påtalar även vikten av medvetenhet om sin professionella ställning och den 

egna kompetensens gränser. Med detta menas att arbetet som bedrivs skall vara 

evidensbaserat, och att yrkesverksamma skall vara uppdaterade inom aktuell forskning. 

Som det under tidigare forskning påvisats finns mängder med kunskapssatsningar gällande 

“hedersproblematiken”. Således innefattas även författarna i detta, som inledningsvis 

nämndes är vår ambiton att vara uppdaterade i forskning kring frågan, och även noggranna 

med vår maktpositionering för att inte reproducera ett “vi” och “dem”.  

4. Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer en presentation av resultaten att redovisas. Här kommer även 

resultaten analyseras utifrån en innehållsanalys med fokus på respondenternas uttalanden. 

Som redan behandlats under metodavsnittet kommer respondenterna i kontakt med 

problematiken olika ofta och arbetar på olika nivåer. I detta avsnitt återgivs långa citat från 

respondenterna i syfte att få med deras resonemang. I dessa citat har korrigeringar i form 

av för resonemangen ovästentliga talspråk såsom “alltså” och “liksom” tagits bort.  Utifrån 

svaren som respondenterna gav utmärke sig fyra återkommande teman, vilka kommer att 

presenteras nedan. 
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4.1 Definition/förståelse av “hedersproblematiken” 

Inom ramen för definition/förståelse av hedersproblematiken utmärkte sig främst två 

teman. Det första och mest framträdande temat grundar sig i att respondenterna visar på en 

en kulturell förståelse (kulturalisering) av “hedersproblematiken” där de utgår från en 

förståelse av att “hedersproblematiken” hör samman med kollektivistiska och fast 

avgränsade kulturer. “Hedersproblematiken” är en komplex fråga att inom det sociala 

arbetet definiera och hantera, många utgår från detta kulturella perspektiv och 

respondenterna i denna studie är således inte ensamma om det. Det som dock främst verkar 

genomsyra förståelsen av “hedersproblematiken” är hur vissa respondenter ser lösningen 

på problematiken som att  människor från dessa kulturer mer eller mindre behöver anpassa 

sig och lära sig av det svenska samhällets föreställda normer och värderingar. Som nämnts 

under tidigare forskning och i teoriavsnittet, är kulturalisering något som forskning utifrån 

det intersektionella perspektiv ställer sig kritisk till, med anledning av att det särskiljer 

människor och bidrar till en stigmatiserande social praktik (se bland annat Kamali, 2002; 

De los reyes, 2003; Mulinari, 2004; Jönsson, 2013). Vid genomförda intervjuer fick 

studiens författare inte intryck av att respondenterna har för avsikt att bidra till denna 

stigmatisering. Att kulturalisering ändock ger sig till uttryck i uttalanden som kommer att 

presenteras, bör således inte tolkas in i respontenterna utan som exempel på hur 

kulturalisering tar sig till uttryck. Kritiken mot kulturaliseringstankar går bland annat att 

återfinna i både tidigare forskning och i statens offentliga utredningar (se SOU 2005:41; 

SOU 2006:21; SOU 2006:73) som gjordes för ett decennium sedan. Därför finns det idag 

anledning att tro att det sociala arbetets praktik i arbetet med “hedersfrågan” utvecklats 

under dessa år. Utifrån studiens empiri som presenteras i följande avsnitt kan slutsatsen 

dock dras att det fortfarande finns en tydlig föreställning om att andra “kulturer” bidrar 

med specifika sociala problem. Detta trots år av kunskapssatsningar och  kritik i 

forskningen mot detta särartstänk. 

 

När respondenterna ombads beskriva sin första tanke beträffande begreppet 

“hedersrelaterat” våld och förtryck, gavs följande svar: kontroll och begränsningar i 

livsutrymmet, som bland annat yttrar sig genom att de utsatta inte få umgås med vänner 

och inte får ha en egen fritid. Vissa talar i termer av heder och hur det är kopplat till 

flickors oskuld, en styrande religion där bland annat mobiltelefoner blir granskade och 

även används till att spåra de utsatta. “Hedersproblematiken” förknippas också med att hur 
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de utsatta inte har en fritid och tvingas gå direkt till och hem från skolan, samt ett förmodat 

mörkertal. Det finns med andra ord en uppsjö av associationer hos de  yrkesverksamma 

gällande begreppet. Något som dock återkommer i definitionen är hur den “hedersutsatta” 

lever med ett snävt handlingsutrymme och saknar möjlighet att styra över sitt egna liv. 

Livet ses som en situation som andra styr över. Det är bland annat när en respondent 

uttrycker sin definition av detta snäva handlingsutrymme som förknippas med 

“hedersproblematiken” som också kulturaliseringen gör sig tydlig: “En religion som gör 

att, som styr vad man egentligen får göra. Det är väl det att man inte kan välja själv.” 

Kulturaliseringen ger sig till känna i ovanstående citat i och med att religionen anses vara 

en central bidragande faktor till en homogenisering av värderingar och tillsättandet av 

normer. Med ansats i det intersektionella perspektivet finns kritik att framföra, då detta 

kulturella perspektiv anser att människor med olika positioneringar i samhället, 

könstillhörighet och etnicitet, alla styrs av samma värderingar och normer som denna 

religiösa åskådning tros stå för. Människorna bakom denna blir offer för dess 

gemensamma tänk, det vill säga att alla som tillhör denna religiösa åskådning blir 

kategoriserade som antingen potentiella offer eller förövare. Detta går att återknyta till 

postkoloniala teorier i tidigare forskning, där bland annat ovan nämnda Kamali (2002), De 

los reyes (2003), Mulinari (2004) och  Jönsson (2013) kritiserar den kulturaliserade synen 

som finns på religion och kultur som förklaringsgrund. De menar att det är problematiskt 

att tro att alla som kommer från en specifik kultur innehar samma handlingsmönster, samt 

att detta tänk mer eller mindre förutsätter att personer måste vara galna om de inte följer 

dessa kulturella normer som tros styra över tankar och handlingar. Denna filosofi avskriver 

individen allt ansvar och självbestämmanderätt, eftersom att individen enligt 

kulturaliseringen handlar utifrån kollektivistiska normer och värderingar. 

 

Det råder delade meningar bland respondenterna huruvida en enhetlig definition av 

begreppet är nödvändig, några är positiva och anser att det behövs. En av dem framhäver 

vikten att i arbetsgrupper och samverkansgrupper tillsammans diskutera kring sina tankar 

och värderingar gällande “hedersproblematiken”. Respondenten understryker dock att 

diskussionen även bör föras hos de yrkesverksamma, för att vara trygg i sin ståndpunkt och 

inte förenkla frågan på grund av bekvämlighet. Att vara medveten om sina egna 

begränsningar är även vad Akademikerförbundet SSR tar upp i sina yrkesetiska riktlinjer 

(u.å).  Detta kan utläsas i citatet nedan:  
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“... om man verkligen hårddrar det, så att man inte har en myndighet som kopplar det till muslimer och så 

har man en annan som kopplar det till någonting annat. Utan att man också ser den här komplexiteten och 

hur stort det kan vara… för jag tänker, vi jobbar ju ganska mycket i många kommuner, i alltså, allra allra 

norra Sverige, i Kiruna, Pajala, Jokkmokk, alltså, uppåt, riktigt högt upp. Och där säger man ju att “precis 

dom  här mönstren ser ju vi hos våra, alltså hos samerna finns det, hos laestadianerna” det finns ju många 

grupper som är, alltså, jag tänker, om man nu tänker, ja men “födda i Sverige” eller vad man ska säga, så 

går det att se…” 
 

Andra respondenter anser dock inte att det är lika relevant med en enhetlig definition av 

“hedersproblematiken”, en av dem pekar exempelvis på de problem som kan uppstå i vems 

ansvar problematiken är. Detta kan utläsas i följande citat: 

 

“ Nej, jag vet inte det. Ja, det är lite slarvigt men,.. för jag tänker det. Det är samma inom våldsområdet, där 

finns det väldigt många olika definitioner av vad som är våld och man kan kategorisera det på många olika 

sätt. Och jag tycker inte att man behöver säga att nått är rätt eller fel, liksom. Och jag tänker, varje 

verksamhet har ju som, alltså skulle socialtjänsten ha samma definition som polisen har ja men då skulle 

liksom, då skulle socialtjänsten vilja att allt var brott liksom, och polisen skulle säga stop. För så är det 

inte.” 
 

Det går att förstå resonemangen bakom båda ståndpunkterna, där den ena pekar på vikten 

av samsyn och den andra på en risk för de “hedersutsatta” att falla mellan stolarna. Senare i 

studien under temat specialkompetens återkommer dock oklarheten kring huvudansvaret. 

Vilket också visar hur detta utgör en problematik i det dagliga arbetet. En större del av 

respondenterna är noga med att poängtera vikten av en samsyn. Det fanns även en del 

förklaringar hos respondenterna till varför denna problematik uppstår, vilket framkommer 

vid frågan om vilka mekanismer de yrkesverksamma tror sig ligga bakom det 

“hedersrelaterade” våldet och förtrycket. Det som förenar majoriteten av respondenterna är 

att de är ense om att problematiken kan bero på en kollektivistisk överlevnadsmekanism, 

samt vara ett vis att hålla ihop familjer på. Här finns åter en tydlig kulturalisering. 

Paralleller gjordes till “Sverige för hundra år sedan” och hur det då på ett liknande sätt 

talades om heder, med andra ord är det införstått att problematiken inte längre är en del av 

”svensk kultur” och det svenska samhället utan något som tillhör vår historia. Genom att 

definiera det svenska samhället som individualistiskt och belysa hur det på ett liknande vis 

har sett ut i Sverige för hundratal år sedan, definierade respondenterna indirekt övriga 

kulturer som kollektivistiska och hur det västerländska samhället ligger i framkant (för 

kritik mot detta se tidigare forskning Kamali, 2002; Mulinari, 2004; Kamali och De los 

Reyes, 2005; Kamali, 2006). Detta framgår framförallt i hur respondenten talar om hur det 

“för oss” har tagit hundra år att komma till det samhälle “vi” är i idag. Här finns det därför 
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en anledning att ifrågasätta vad som menas med orden “oss” och “vi” och vem som 

egentligen är inkluderad i dessa. Följande citat är ett tydligt exempel: 

 
“Ja, alltså det är ju ja.. jag tror att det är vettigt att tänka så för att det inte ska bli ett ”vi och dom” tänk i 

det här. Utan att det handlar verkligen om att det här har ju tagit 100 år för oss att, att komma till det 

samhället vi är i idag. Som också har, har tänker jag ett väldigt individualistiskt tänkande istället och vad är 

liksom … det finns en sida med det..” 
 

Genom uttalandet menar respondenten att denna finner det viktigt att inte särskilja på “vi” 

och “dem”, detta blir dock paradoxalt då det är just vad hen omedvetet gör och istället 

reproducerar den  kulturella synen. För att definiera ett “oss” måste det finnas ett “dem” 

och dessa kan således inte stå utan relation till varandra. Ett ytterligare exempel på 

kulturalisering syns i följande citat, där en respondent gav följande svar på frågan hur den 

yrkesverksamma visste att det “hedersrelaterade” våldet just berodde på “heder”: 

 
“Och hur vi bedömer liksom, .. skyddsbehovet eller liksom behovet av insatser det blir ju helt och hållet på 

vad man kan se på vad som har hänt tidigare. Inte bara de här personerna utan det är ju det som har hänt 

som man kan läsa om i tidningen egentligen, vad man vet - vilka olika grupper vad de utsätter sina anhöriga 

för. Så det är liksom det man får utgå ifrån. Så det är svårt att.. man måste nästan utgå ifrån värsta tänkbara 

när det är liksom hedersrelaterade ärenden. Då man tror att det är det. “   

 

Här hänvisade respondenten till tidningen som en kunskapskälla som denne utgick från vid 

hanterandet av dessa ärenden. I debatten om “hedersrelaterat” våld och förtryck som 

tidigare nämnts, har media haft en stor roll och många forskare (se bland annat Mulinari, 

2004; Sand Runsten, 2006) har förhållit sig kritiska till hur media har påverkat 

allmänhetens bild av invandrare. Kritik råder om den brist på objektivitet som fanns i 

diskussionen när frågan initierades, och hur detta bidrar till en kulturaliserad förståelse av 

våldet. Huruvida det som sägs i media kan tas som “det vi vet” eller givna “sanningar”, 

utan reflektion kan med bakgrund av vad tidigare forskare sagt därmed ifrågasättas. Av 

vikt att nämna är att tidningen som kunskapskälla kan vara resultatet av brist på tid och 

resurser i att sätta sig in i mer pålitliga kunskapskällor, men det visar också på en bristande 

reflektion över respondentens egna roll i reproducerandet av kulturella stereotyper. Detta 

icke reflexiva sätt att “definiera hedersproblematiken” på kan därför även ifågasättas 

utifrån Akademikerförbundets SSRs yrkesetiska riktlinjer (u.å.) som förespråkar en 

medvetenhet hos den yrkesverksamma om sin positionering och den egna kompetensens 

gränser. Speciellt problematiskt blir detta när det, som framgår i citatet ovan, används till 

att hantera ärenden i det praktiska arbetet och på det sättet också påverkar de utsatta. 
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Samtidigt som det finns en tydlig kulturell utgångspunkt så finns även kritiska ambitioner. 

Detta blev bland annat tydligt då två respondenter gick i linje med det intersektionella 

perspektivet och problematiserar hur rådande kulturalisering tillämpas som ett vis att 

definiera “hedersproblematiken” på. Ett exempel är respondenten från Rädda Barnen som 

likt kritiken från de intersektionella forskarna, beskriver att det är en fara att knyta 

“hedersproblematiken” till en viss etnicitet eller kultur, då det är oklart vad som innefattas i 

begreppen men även då  problematiken är för komplex. Vidare förklarar respondenten att 

en anledning till att många förenar problematiken med en viss etnicitet/religiös åskådning 

kan vara ett försök hos de yrkesverksamma att förenkla problematiken. Åter igen 

understryks vikten av att de yrkesverksamma diskuterar betydelsen av begreppet med såväl 

varandra med som med sig själva. Vilket även Mattson (2012) och Jönsson (2013) 

förespråkar. Exempel ges i citatet nedan: 

 

“...jag tänker att den definition som åklagare och polis använder, där nämner man ju till och med “etnisk 

grupp” eller “etisk tillhörighet” skriver dom om... bara den delen kan man ju diskutera. Hör det här till en 

etnisk grupp? Nej, jag skulle säga att det inte gör det. För det är klart att det finns många läror inom det här, 

det gör det ju såklart. /.../ ...Men sen så tänker jag att, tillexempel att det finns många tankar och åsikter om 

vad som är det rätta, men jag kan tänka att det finns en fara också att knyta det till, ja men, antingen en 

etnicitet eller kultur, vad är kultur? Tillexempel, vad menar vi med det då? vad är det? alltså.. jag tror att det 

är för komplext för att man ska kunna hitta en enkel definition på det. Utan det ser väldigt olika ut.” 
 

Utöver kulturaliseringen finns i definitionen ett annat återkommande tema av kvinnor som 

offer. Som nämnts i tidigare forskning är det en omdebatterad fråga huruvida 

“hedersproblematiken” likt allt våld mot kvinnor, skall ses som en universell eller 

partikulär fråga. Med utgångspunkt i det intersektionella perspektivet är detta är ett globalt 

problem, då våld mot kvinnor sker i både väst och öst (se Eldén, 2003; De los Reyes, 2003; 

Mulinari, 2004). Således var frågan relevant att ställa till respondenterna för att se hur de 

förhåller sig. Samtliga anser att frågan behöver särskiljas, de kan se vissa likheter så som 

våldsutövandet, men poängterar att det är av vikt att se att problematiken har med “hedern” 

att göra. Respondenterna anser att det finns skillnader, var av den mest utmärkande är 

mängden förövare. Det spekuleras om klaner, familjer och släktningar i andra länder som 

styr. En respondent uppskattade att förövarna kan uppgå till 250 personer. I och med detta 

och i citaten nedan återfinns kulturaliseringseringen, då respondenterna tydligt särskiljer 

“hedersproblematiken” från “övrigt våld mot kvinnor” och menar att det är nödvändigt för 

en förståelse av dess komplexitet. Det går således att ifrågasätta huruvida en särskiljning av 

problematiken behövs för det globala sociala problem som våld mot kvinnor utgör och som 
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även går att återfinna i den svenska “kulturen”. Två exempel på särdelningen av 

“hedersproblematiken” från övrig våld mot kvinnor går att finna i citaten nedan: 

“Vissa delar är ju väldigt lika och det är väl därför jag tror att man kanske rent slentrianmässigt eller utan 

att man har haft kunskap för att kunna kalla det för våld i nära relation och att man inte ser det för att det 

finns en hedersproblematik och att den kanske är lite annorlunda. För när det gäller hedersproblematiken då 

är det ju familjen som styr och ställer och att det kan vara väldiga förgreningar både i andra länder och 

liksom väldigt många involverade i för att upprätthålla ett system.” 

 

Respondenten från Länsstyrelsen instämde med ovanstående och lade även till en 

ytterligare aspekt, då denne menade att “hedersrelaterat” våld och förtryck tenderar att 

hamna i skymundan i förhållande till exempelvis våld i nära relationer. Denne anser det 

därför av vikt att särkilja för att uppmärksamma “hedersproblematiken”. Vilket går att 

finna i citatet nedan: 

 
“Jag kan tycka att det inte kanske riktigt är samma uppmärksamhet runt hedersrelaterat våld som det är… 

jag tänker de har haft de här jätte stora satsningarna i aftonbladet när det är våld i nära liksom och 

reportageserier och sådär. /../ det är nog det där att man ser inte just vad problemet är tror jag.. Av våldet så 

är det en liten bit som är det hedersrelaterade.” 

 

Temat av kvinnor som offer gör sig även tydlig i och med att majoriteten av 

respondenterna främst koncentrerar sig på unga kvinnor i sin definition av problematiken, i 

och med att de talar i termer av “flickor” och “döttrar”. Nedan är ett tydligt exempel där 

respondenterna hänvisar till informerande till “mamma” och “pappa” och således visar på 

att det rör sig om en omyndig dotter. Exemplet påvisar även precis som temat ovan hur 

problematiken särbehandlas: “...Att det är den typen av ärende och då kanske.. då jobbar 

man lite annorlunda i dem… Man informerar kanske inte mamma och pappa om att 

dottern har gjort en anmälan osv.”  

 

I samband med att kvinnorna beskrivs som offer utmålas männen som förövare, att 

poängtera är att de yrkesverksamma fortfarande talar i termer av personer med en annan 

härkomst. Det vill säga att  utländska kvinnor blir ständiga offer och utländska män 

förövarare. Vilket likt ovan går i linje med det kulturella och feministiska perspektivet, då 

det feministiska perspektivet som tidigare nämnt ger kritik till att det kulturella 

perspektivet som förhåller sig inom de kulturella ramarna. Eldén (2003) menar istället på 

att fokus bör vara utifrån den generella könsmaktsordningen. Vidare är kritik från forskare 

i det intersektionella perspektivet att dessa synsätt var för sig bidrar till homogenisering av 

att alla dessa kvinnor är offer för “hedersvåldet”, och att männen är förövare. Vilket inte är 

fallet eftersom att det också finns skillnader inom grupperna män och kvinnor (se Mattson, 
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2010). En respondent anser att de inom myndigheten inte skiljer på kvinnor och män i 

termer av förövare. Respondenten lyfter även kvinnors roll som förövare, vilket är en 

positiv utveckling då en tydlig intersektionell ambition ger sig till synes. Däremot är 

utgångspunkten fortfarande i linje med kulturalisering då det talas i termer av kvinnor med 

en annan härkomst än svensk. Detta framgår genom att respondenten talar om 

“ensamkommande mammor” som “kommer hit”. Detta indikeras i citatet nedan: 

 

“Jag tror inte att vi ser det som att det är bara män eller för att vi har ju bara här i X enormt mycket 

ensamkommande mammor med  barn, som kommer hit och likt förbajjat så förekommer det en massa 

hedersrelaterade ärenden där. Så att jag tror inte att vi har knutit upp oss, jag tror att vi är ganska öppna 

för…” 

 

En del av respondenterna är noga med att uppmärksamma en könsaspekt, då de även lyfter 

att pojkar är drabbade. Dock talar de då om unga pojkar och inte män och under 

intervjuernas gång återkom respondenterna till de unga flickorna. Detta går i linje med den 

tidigare forskningen där det framkom att det i större omfattning talas om pojkarnas dubbla 

roller (Socialstyrelsen, 2014). Förvisso blev det genom intervjuerna tydligt att detta 

fortfarande inte är ett etablerat tänkande. Två respondenter talar om pojkarna, där båda 

uppger att de möter dessa i det vardagliga arbetet. Den ena upplever att pojkarna är svårare 

att arbeta med, delvis på grund av att skammen ger uttryck på ett annat vis men även då 

respondenten upplever att det inte finns tydliga vägar att gå och mottagare när det gäller 

pojkarna. Vilket från praktiken påvisar vad både Socialstyrelsen (2014) samt NCK (2010) 

lyfter om hur det krävs mer forskning om detta. Utifrån det intersektionella perspektivet är 

det av vikt att påvisa behov av att ökad forskning genomförs, för att en intersektionell 

praktik med tydlig samverkan och insatser skall bli aktuell. Detta är tydligt i följande citat: 

 
“Jag tycker att det är dåligt liksom samhällsmässigt, det finns ju liksom inga.. det är tur att vi i X har 

någonting som kallas för kvinnojouren, men det är ju.. varje jävla termin ska de ifrågasätta “Ska de finnas 

kvar?” det finns ju ingen mottagande… Okej om vi ska hjälpa nån nu i det här ska vi .. och då är de ju 

kvinnorna. Vad gör vi med killarna? Det finns som ingen… /../.. om vi skulle få väldigt många sånnahär: Vad 

gör vi då? Alltså DÄR kan jag känna att det läggs mycket ansvar på oss som jobbar på skolan och inom olika 

enheter och socialtjänst och polis, men vad gör vi då? Vad kan vi göra och.. vilka ställer upp och.. det är ju, 

ja jag vet inte.” 

4.2 Riktlinjer och “hedersproblematiken” i det dagliga arbetet 

Efter utförda intervjuer framkommer det i svaren ett tydligt samband mellan studiens två 

sista huvudfrågor; riktlinjer samt hur problematiken kommer till uttryck i det dagliga 

arbetet. Dessa kommer av denna anledning att presenteras tillsammans i följande avsnitt 

för att besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna gäller befintliga riktlinjer, de 
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yrkesverksammas problematik i det dagliga arbetet och huruvida det har skett en 

kunskapsökning inom frågan. Restrerande två teman som presenteras i avsnittet är “källor 

till kunskap” samt “specialkompetens”. 

4.2.1 Riktlinjer 

Den första frågan gällande riktlinjer berörde de yrkesverksammas kännedom  om  politiska 

direktiv gällande “hedersrelaterat” våld och förtryck, samt i vilken utsträckning de arbetar 

utifrån specifika policydokument och handlingsplaner. Respondenterna från polisen kunde 

inte hänvisa till en specifik uppdragsbeskrivning i förhållande till frågan, utan beskrev att 

det inom organisationen finns ett övergripande helhetstänk för utsatta grupper, där ingen 

går före någon annan. Respondenten från Länsstyrelsen och ena respondenten från 

elevhälsan hänvisade till regeringens handlingsplan från år 2007 och anser att det i den 

finns tydliga riktlinjer. Respondenten från Länsstyrelsen tillade att de i nuläget befinner sig 

i ett mellanår, då handlingsplanen från regeringen tog slut vid årsskiftet. Hen har dock 

svårt att tro att  Länsstyrelsen i Östergötland kommer att förlora sitt huvuduppdrag över att 

sprida kunskap om “hedersrelaterat” våld och förtryck. En annan respondent påtalar hur 

det ligger ett stort ansvar på Länsstryrelserna men håller sig samtidigt kritisk till hur 

“hedersbegreppet” tolkas där: 

 
“Ja men regeringen har ju egentligen tydliga riktlinjer. Hur man ska jobba med frågorna och också har ju i 

sin tur också skickat ut både medel och alltså.. uppdrag till Länsstyrelserna. Det är klart att frågan finns på 

bordet ute i kommunerna, sen hur man faktiskt anammar det är ju en helt annan sak./../ det är ju lite 

flummigt också det här med hur regeringen prioriterar frågor kan jag känna, när det kommer som politiska 

uppdrag till Länsstyrelserna. Att det blir ju upp till Länsstyrelserna sen att bestämma hur uppdragen ska se 

ut. Att de får ett huvuduppdrag men sen ska de bena ner det i olika delar, så en del är ju möjligheten att för 

andra söka pengar för att driva exempelvis projekt som har med de här frågorna att göra och ibland kan jag 

känna att det kanske inte är alldeles så jättetydligt ens hos Länsstyrelserna vad är heder och vad är våld i 

nära relationer. Aa, den delen, att det kanske sammanblandas litegrann ibland.” 
 

Citatet ovan visar som nämnt det stora ansvaret som faller på Länsstyrelsen, under 

 intervjuerna var därför Länstyrelsen i Östergötlands rapporter en återkommande 

kunskapskälla, där majoriteten av respondenterna talar gott om deras arbete och vissa utgår 

uteslutet från det. Här framkommer således ett tredje tema, gällande vilka kunskapskällor 

de yrkesverksamma tillämpar. Visserligen inkluderar Länsstyrelsen i Östergötland mycket 

forskning i sitt material och har användbara manualer, dock är inte heller deras arbete helt 

objektivt från kulturella perspektiv. Framförallt uppmärksammas inte de olika teoretiska 

synsätt som omger “hederfrågan”, de yrkesverksamma tar således inte del av den 

intersektionella, det vill säga feministiska och postkoloniala/antirasistiska forskningen 
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samt kritiken mot det kulturella perspektivet. Därför blir det heller inte enkelt för de 

yrkesverksamma att kritiskt granska den egna reproduceringen av stigmatiserade synsätt. 

Detta kan vara en orsak till det respondenten lyfter i citatet ovan. Definitionsproblematiken 

sker i kombination med vaga handlingsplaner och otydliga riktlinjer som i sin tur skapar en 

problematik i det dagliga arbetet (vilket lyfts mer ingående i kommande avsnitt). De 

riktlinjer som finns verkar på en generell nivå, likaså forskningen inom området. Det är 

därför problematiskt att de yrkesverksamma uteslutet förlitar sig på Länsstyrelsen i 

Östergötlands arbete, inte tar del av övrig forskning och anser Länsstyrelsen i 

Östergötlands arbete vara tillräckligt. Av denna anledning är det som nämnts extra viktigt 

att implementera den kritiskt reflexiva sociala praktik som Mattson (2012) och Jönsson 

(2013) förespråkar och en applicerbar intersektionell praktik inom det sociala arbetets 

praktik. 

 

Då det är i studiens intresse att undersöka hur de kontinuerliga kunskapssatsningarna och 

handlingsplanerna från år 2002 gett uttryck i det praktiska arbetet, ställdes därpå frågan om 

hur respondenterna anser att arbetet med “hedersfrågor” förändrats över tid. Här gavs 

blandade svar, gemensamt är att samtliga har sett en förändring mot vad de anser vara rätt 

riktning. En av kuratorerna berättade hur yrkesverksamma idag vågar ifrågasätta och som 

denne utryckte sig: “sätta ner foten i familjer med annan kulturell bakgrund, mer än vad 

som gjorts tidigare” samt att “heder” diskuteras mer. En av respondent från polisen är inne 

på ett liknande spår, men menar att det istället handlar om “hur de yrkesverksamma vågar 

sätta mer krav på personer med annan religiös åskådning”. I ovanstående uttalanden 

återkommer en tydlig kulturalisering av problematiken, i och med att respondenterna talar 

i termer av “personer med annan religös åskådning” och “annan kulturell bakgrund”. Detta 

indikerar på att problematiken i huvudsak förknippas med andra religioner än den kristna, 

och således inte förekommer i större omfattning i det svenska och övriga europeiska 

samhället. Det går att förstå varför denna uppdelning finns och delvis behövs den för att få 

problematiken mer hanterbar och överskådlig, dock riskerar det svenska samhället att få en 

slags “uppfostringsroll”. Likt en förälder som uppfostrar ett barn, dras liknelser i 

ovanstående uttalanden till hur integrationspolitiken/rättsväsendet i Sverige vågar ställa 

mer krav på personer med en annan bakgrund eller religiös åskådning. Trots 

respondenternas välvilja och goda intentioner förblir  det svenska samhället en norm och 

innehar en distanserad roll som personer med en annan härkomst skall lära sig av och 

anpassa sig efter. Precis som  Mulinari (2004) och Kamali (2002) belyser i tidigare 
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forskning, lyfts således det egna upp och det andra demoniseras. Det som då tycks 

glömmas bort är att det svenska samhället inte utgör en homogen utopi utan patriarkalt 

förtryck och orättvisor, även i Sverige och resterande europa finns män som dagligen 

utsätter kvinnor för våld, oberoende på kulturell tillhörighet/religiös åskådning. En av 

ovanstående respondenter utvecklade dock senare resonemangen till ett mer 

intersektionellt prespektiv, då denne berättade att det idag ges utrymme att ifrågasätta 

dessa förövare oberoende på förövares kulturella förklaringar. 

 

Respondenten från Länsstyrelsen exemplifierar hur en kunskapsökning skett inom 

socialtjänsten, i och med att att de idag tagit avstånd från den tidigare starka föräldrarätten. 

Denne beskriver hur de vid “hedersärenden” gått från den direkta reaktionen: “vi måste 

informera föräldrar, och det ska ske fort”, till att avvakta. Respondenten anser att det 

illustrerar hur en stor höjning av kunskapsnivån skett. Denne bedömer även att 

kommunerna, polisen och aktörer överlag blivit bättre på att hantera problematiken i det 

akuta skedet. Detta överstämmer med den bild övriga respondenter ger om att 

handlingsplaner finns gällande “hedersproblematiken”, samtidigt som de påtalar att dessa 

förhåller sig på en generell nivå. Parallellt med att det finns övergripande riktlinjer och 

handlingsplaner är de inte alltid applicerbara i det praktiska sociala arbetet. En majoritet av 

respondenterna efterfrågar därför tydliga handlingsplaner i syfte att underlätta det dagliga 

sociala arbetet med frågan, och även för att skapa en samhörighet inom och mellan olika 

instanser. Detta påvisar en respondent bland annat genom följande uttalande: 

 
“Man efterlyser ju litegrann också, att vem ska ta tag i vissa saker? Och det är därför jag också tänker att 

barn och utbildningsförvaltningen kanske måste ändå ta sig i kragen att initiera till att sätta ner foten i 

frågan, så att skolorna får en bra handlingsplan så att vi vet vad som.. vad vi har att förhålla oss till.”. 

 

Kunskapen om “hedersproblematiken” saknar en verksamhetsövergipande samsyn vilket 

en majoritet av respondenterna anser vara viktigt i hanteringen av frågan och en 

återkommande problematik. Som tidigare nämnt finns ambitionen om en kritisk social 

praktik vilket här uttrycker sig i frustration gällande bristen på tydlighet i det praktiska 

sociala arbetet: 

 
“..det är väldigt mycket som står i skolverket och där det står i skollagar och med det är de här “hur?”- 

frågorna vi som socionomer ofta hamnar i. Vi vet att vi ska göra de här sakerna, vi har ett jättebrett 

arbetsfält men hur gör vi det och hur vet vi att det vi gör är bra? Det kan ju jag hamna i.” 
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4.2.2 Problematikens uttryck i det dagliga arbetet 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer om hur arbetet skall bedrivas leder in på problematiken 

som uppstår i det dagliga arbetet. Problematiken ter sig framförallt genom en tydlig 

avgränsning av kunskap då “ingen vill ta i frågan”. Under definitionsavsnittet blev det 

tydligt att respondenterna var noga med att särskilja “hedersproblematiken” från övrigt 

våld mot kvinnor, denna uppdelning utgör såleds en problematik i det dagliga arbetet. I 

materialet återkommer därför ett fjärde tema om hur kunskapen är starkt avgränsad till 

professionella med “specialkompetens” eller “kulturkompetens” (se Kamali, 2002; De los 

Reyes, 2003; Mulinari, 2004; Jönsson, 2013) i fråga om problematiken. Detta framkommer 

genom att samtidigt som respondenterna ser en utveckling, är de eniga om att det 

fortfarande finns en rädsla hos de yrkesverksamma att tala i termer av “heder” och att 

ifrågasätta. Då en majoritet av respondenterna anser att det behövs specialkompetens, 

riskerar kunskapen att bli avgränsad till ett fåtal personer inom verksamheten, i vissa fall 

även kommunen. Det blev i intervjuerna tydligt att de yrkesverksamma som inte besitter 

denna kompetens tenderar att hänvisa till andra verksamheter, varpå detta är ett exempel: 

“Sen är det ju en väldigt stor bit på socialtjänsten och en mindre bit på polisen, och 

framförallt när det gäller… folk som är under 18 år”. Respondent menar att ett större 

ansvar faller på socialtjänsten i hanterandet av “hedersärenden”, speciellt när det berör 

yngre. Detta behöver nödvändigtvis inte indikera på brist på kunskap, utan kan även vara 

ett  ärende där inte ett brott föreligger. Det som styrker avgränsning av kunskap i uttalandet 

är dock svaret i relation till frågan hur ovanstående respondent anser att kunskapsläget på 

verksamheten är. Då respondenten istället för att svara tillskriver problematiken till 

socialtjänstens ansvarsområde. Vidare gavs följande svar på frågan: “Jag tror att det är 

bra, framförallt utifrån att vi har våran grupp som utreder.”. En annan respondent tillade 

därpå att många på verksamheten är “jätteduktiga”, dock är båda noga med att tillskriva 

denna “specialkompetens” till en annan arbetsgrupp.  

        I ovanstående citat återkommer föreställningen om att “hedersproblematiken” utgör 

en särskild typ av problematik  (se även under kvinnor som offer), och därav behöver 

hanteras annorlunda av personer med en specifik kompetens. Denna “kulturkompetens” är 

något som kritiskt berörts under tidigare forskning och teori-avsnittet av bland annat 

Kamali (2002) och Jönsson  (2013). Problematiken grundar sig främst i att kulturen ses 

som statisk och något det går att förvärva kunskap om, för att sedan applicera på 

folkgrupper med en annan härkomst. Denna “kulturkompetens”/ “specialkompetens” är 
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således ingenting som går att anskaffa, eftersom att kulturer inte är fasta, utan förändras 

beroende på sociala kontexter (Kamali 2002). Trots den allmänt  utbredda uppfattning om 

att “kulturkompetens” existerar, så finns det varken böcker, kurser eller möten med 

människor med en annan etnisk bakgrund, som kan tillgodose kunskap om 

“hedersproblematiken”. Därför går det inte heller att generalisera denna “kulturella 

kunskap” på grupper av människor med annan bakgrund för att på så vis kunna förutse var 

“hedersproblematiken” troligast yttrar sig. 

 

En respondent motsade sig till den rådande majoriteten, då denne beskriver det 

respondenterna ovan lyfter som något positivt till att vara problematiskt. Samtidigt som 

respondenten talar om en kunskapsökning berättar denne även om hur kunskap ofta är 

personbunden och menar på att detta är en sårbarhet inom många verksamheter: 

 

“... jag tycker också att man kan se i kommunerna över lag att, att det är en ökad kunskap. Det jag tycker kan 

vara ett bekymmer om vi nu ska gå in på det, när man ser på kommuner, det är att det väldigt ofta är 

personbundet. Att man har någon som är ansvarig för det och då kanske det är en eller två i den kommunen, 

beroende på hur stor kommunen är. Och det tänker jag är väldigt, väldigt sårbart. Det blir lite att dom här, 

dom personer som är utsatta för hedersvåld så blir det litegrann som ett lotteri om man hamnar hos nån som 

kan det eller inte och så får det inte vara tänker jag. /.../ sen tänker jag att det även är en fara, för det hjälper 

inte att till exempel polisen har en resursgrupp som jobbar med heder, om den första personen som pratar 

med den som är utsatt inte kan märka av att det här är heder. Då hamnar ju ärendet aldrig hos den 

resursgruppen iallafall. Det hjälper inte riktigt. Det krävs ändå att det finns viss kunskap hos alla, sen 

behöver inte alla ha spetskompetens i det men att… ja.. man måste ha nog med kunskap för att kunna 

uppmärksamma det iallafall och se att det är det, det handlar om.” 
 

Ovanstående citat påvisar hur avgränsningen av kunskap bidrar till  fortsatt stigmatisering, 

då det som tidigare nämnt anses krävas “specialkompetens” för att ta sig an problematiken. 

Vilket likt respondenten beskriver, för de utsatta blir ett “lotteri” om att få det stöd och 

hjälp de behöver. Likt citatet ovan nämner behöver alla inte nödvändigtvis ha en 

spetskompetens, men en viss kompetens för att kunna upptäcka det “hedersrelaterade” 

våldet och förtrycket är en nödvändighet. Avgränsningen av kunskap går att ifrågasätta då 

det sociala arbetets praktik skall vara antidiskriminerande och bedrivas i syfte att motverka 

orättvisor och ojämlikhet. Att avgränsa denna grupp på grund av kulturella utgångspunkter 

är således inte i linje med hur socialt arbete skall bedrivas. Som tidigare nämnt ställer det 

intersektionella perspektivet sig kritisk mot detta då “hedersrelaterat” våld och förtryck, 

likt annat våld bör ses utanför dess kulturella ramar (se bland annat De los Reyes, 2003; 

Mulinari, 2004; Jönsson, 2013). Att hänvisa till behov av “specialkompetens” och således 

rättfärdiga en avgränsning av kunskap förflyttar det sociala arbetets praktik tillbaka i tiden 

istället för att utvecklas. Indikationer på detta är att trots tretton års kunskapssatsningar för 
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ökad kunskap om frågan, återfinns kunskapen fortfarande avgränsad till en viss person 

eller grupp inom arbetsplatsen/kommunen. Detta går även i linje med den kritik som ges i 

 socialstyrelsens rapport (2014) vilket finns under avsnittet om tidigare forskning, där 

brister i kunskap skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt uttalandena från ovanstående 

respondenter finns det anledning att tro att kunskapen inte enbart skiljer sig mellan 

kommuner, utan även inom och mellan verksamheter i den mellanstora staden.   

 

Gällande hur de yrkesverksamma uppfattar kunskapsläget inom sina verksamheter, skiljer 

sig svaren hos respondenterna. Majoriteten anser att det finns mycket jobb kvar i 

kunskapsspridningen om problematiken. Respondenterna från elevhälsan anser att 

kunskapen är låg och att det handlar om ett “jättejobb” att utbilda personal om hur 

“hedersproblematiken” ger sig till uttryck. Respondenten från Länsstyrelsen anser att en 

kunskapshöjning skett, men att det samtidigt precis som kuratorerna sade fortfarande finns 

jobb med att utbilda ny personal, då det råder stor personalomsättning, speciellt inom 

kommuner. Oviljan att möta “hedersproblematiken” kan enligt respondenterna grunda sig i 

okunskap, ointresse och rädsla, bland annat för att bli kallad främlingsfientlig. 

Respondenterna menar på att rädslan inte alltid är grundad i ointresse, utan även i att göra 

fel, då en majoritet av de yrkesverksamma gång på gång uttrycker att de saknar vägledning 

om tillvägagångssätt. Denna problematik utmärkte sig tydligt i frågan om hur 

respondenterna upplevt förändringen i det dagliga arbetet, i samband med den media, 

politiska och vetenskapliga debatten. Där en respondent uppgav följande: 

 

“... jag kan höra från vissa kommuner att när man tar upp det här, hur man vill jobba förebyggande 

tillexempel med, alltså, nu har vi väldigt många Afghaner och sånt där. Och hos dom ser det ut såhär:  för 

att dom ska integrera sig till svenska samhället tillexempel så behöver dom få den här kunskapen och så. Då 

blir det väldigt liksom.. “åh, att det, man är rasist” och liksom sådär. Och det är det jag kan få höra till mig 

då, att personer som är i de här sammanhangen kan verkligen… jag kan nog snarare känna att jag, tycker att 

det är jätteviktigt att man jobbar med det här uppdraget i kommuner för att undvika motsättningar. För det 

är ju det litegrann som det här blir grogrund för,  att det finns faktiskt de här extrema krafterna som utnyttjar 

den här situationen. I att ”dom behandlar sina kvinnor på det viset” 
 

Återigen finns ett engagemang hos respondenterna, samtidigt som kulturaliseringen är 

aktuell genom att problematiken åter tillskrivs en viss folkgrupp. Likt tidigare nämnt talas 

det även här om hur denna folkgrupp behövs integreras till det svenska samhället, vilket än 

en gång indikerar på att varken “hedersproblematiken” eller det patriarkala samhället 

existerar hos den “svenska” befolkningen. Det finns dock ett engagemang hos 

respondenten och en vilja till ett kritiskt tänkande, då denne likt bland annat De los Reyes 
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(2003), Mulinari (2004) och Kamali (SOU 2005:41) i tidigare forskning betonar vikten av 

att de yrkesverksamma arbetar med kulturaliseringen av problematiken för att motverka 

motsättningar, i form av  bemötande samt hanterande av problematiken.  I citatet nedan 

visar en annan respondent på ett för denne nytt problem i arbetet med 

“hedersproblematiken”, där denne utöver bristande direktiv uppmärksammar problematik 

som uppstår i det dagliga arbetet vilket de yrkesverkamma inte är rustade för. Citatet är ett 

typexempel på varför de yrkesverksamma är i behov av handlingsplaner och kunskap 

vilket Socialstyrelsen (2014) samt Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) påtalar. 

Situationen i samband med engagemanget för frågan bidrar till den befintliga rädslan att 

göra fel och skada klienten som respontenter lyft. Vilket blir tydligt i citatet nedan: 

 

“Någonting som jag blev väldigt förvånad över här om dan, då hade jag en klient som jag… hade telefontolk 

till. och så ringer tolken upp efteråt och säger att, “det var tur att det var jag, nästa gång du pratar med nån 

om såna här saker så är det viktigt att du tar någon tolk som inte bor här i X”. Och jag blev ju så förvånad 

därför att, hur ska jag kunna veta vad dom jag möter kommer med? Jag får en och så börjar jag ställa frågor 

och då så får man ju, men, det jag har blivit lärd är att tolkar har jättestark sekretess, men tydligen inte i de 

här ärendena. Tydligen. Så att det var ju; va?! Det var förvånande.” 

 

Utifrån studiens empiri upptäcktes även att det råder skillnader i var respondenterna hämtar 

sin kunskap i brist på tydliga handlingsplaner och kunskap om existerande forskning. 

Samtliga uppger att de funnit alternativ, en av respondenterna från elevhälsan är i linje med 

Akademikerförbundets SSRs etiska riktlinjer (u.å.) då denne är positivt till tillämpningen 

av forskning, men saknar den tid som behövs för att sätta sig in i den: 

 

“Nämen det här med forskning det är ju jättespännande att det kan jag ju inte tycka att vi får den tid vi 

behöver för att sätta oss in i. Och att verkligen stämma av alltså vårt praktiska arbete mot vad forskning 

säger. Good or bad? Ja vi har för lite underlag också kan jag känna ibland för det här med ärendena vi 

jobbar i, för att dra någon slutsats hur  forskning håller och att kunna bidra vidare. Men det kommer nog att 

komma tänker jag. “ 
 

Sökandet efter relevanta och pålitliga kunskapskällor kan alltså utifrån uttalandet tolkas 

som en resursfråga och att det således finns en god ambition mot tillämpandet av ett 

evidensbaserat arbetssätt. Andra respondenter finner det inte lika nödvändigt att tillämpa 

forskningen regelbundet. Dessa använder sig då av andra källor. Respondenterna från 

polisen är ett exempel på detta då de anser sig funnit ett alternativ i och med deras 

samarbete med ett Kriminologprogram. De uppger att samarbetet ger dem möjlighet att 

ringa och rådfråga kring ärenden, och således anses samarbetet vara tillräckligt. Att 

respondenterna anser samarbetet vara tillräckligt med denna typ av subjektiva 

“andrahandskälla” till kunkapsinhämtande indikerar även här på en avsaknad av ett kritiskt 
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reflexivt arbete (Mattson, 2010; Jönsson, 2013) i förhållande till sin maktposition, och här 

återfinns således temat om kunskapskällor som tidigare uppmärksamats under riktlinjerna. 

Detta kan med andra ord riskera att kriminologens teoretiska utgångspunkt (exempelvis 

kulturellt) styr det polisiära arbetet. Respondenten från Länsstyrelsen uttrycker att denne 

läser forskning som skickas ut, och ibland använder sig av den vid utbildningstillfällen. 

Detta med anledning av erfarenhet av att all forskning inte är applicerbar i samband med 

utbildningstillfällen. Dock gör detta tillvägagångssätt den evidensbaserade praktiken 

godtycklig. Det är även problematiskt då Länsstyrelsen är de som utifrån 

regeringsuppdraget (2007/08:39) skall utbilda övriga aktörer om “hedersproblematiken”. 

Trots de bristande resurserna till att sätta sig in i aktuell forskning finns det ändå anledning 

att ifrågasätta detta utifrån Akademikerförbundets SSRs etiska riktlinjer (u.å.) och 

skyldigheten hos professionella att tillämpa en evidensbaserad praktik.  

 

Som tidigare nämnts under riktlinjer lovordar samtliga respondenter Länsstyrelsen  i 

Östergötlands arbete. Då befintliga riktlinjer och forskning är övergripande blir inte de 

yrkesverksamma hjälpta i den problematik som uppstår i det dagliga arbetet (exempelvis 

med telefontolken), då de inte har någon konkret handlingsplan som visar dem hur de ska 

gå tillväga. Genom att kunskapen avgränsas beskrivs det som ett lotteri bland de utsatta att 

möta en professionell som kan identifiera problematiken och således erbjuda relevanta 

insatser. Övriga yrkesverksamma har istället funnit alternativ och tvivelaktiga 

kunskapskällor (exempelvis tidningen under definitionsavsnittet), vilket i sin tur påverkar 

den hjälpsökande och bidrar till såväl strukturell rasism som reproducering av sedan länge 

i forskningen kritiserade metoder och synsätt. Detta i sin tur går även emot mycket av vad 

de etiska riktlinjerna och det sociala arbetet säger sig stå för (Akademikerförbundet SSR, 

u.å) 

5. Diskussion 

Utifrån studiens fynd går ett engagemang hos respondenterna för frågan om 

“hedersrelaterat” våld och förtryck att finna, samt att det finns en positiv inställning och 

vilja att tillämpa ett socialt arbete i syfte för att avhjälpa diskriminerande attityder. 

Dessvärre är det kritiska sociala arbetet och en intersektionell praktik ännu inte en självklar 

del i det dagliga arbetet. Detta syns framförallt i studiens empiri där det vid definitionen av 

“hedersproblematiken” går att urskilja en tydlig kulturalisering. Kulturaliseringen visar hur 
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en majoritet av respondenterna förenar sin förståelse av problematiken med en kultur. 

Kulturen ses således som en fast egenskap som definierar hela folkgruppers värderingar 

och normer. Trots respondenternas vilja om att inte stigmatisera folkgrupper och skilja på 

“vi” och “dem” reproduceras i empirin tydliga uttalanden om hur den egna “kulturen” ses 

som mer framstående än andra. I definitionen återfinns även temat om kvinnor som offer, 

trots en ambition om en intersektionell praktik som framkommer då respondenterna även 

talar i termer av kvinnor som förövare och pojkar som offer. Dessvärre återkommer 

majoriteten av respondenterna till de unga kvinnorna som offer. Detta indikerar på att 

pojkars utsatthet fortfarande inte är en fullständigt implementerad del. 

Inom verksamheterna finns utifrån dessa teman en återkommande bild av att 

specialkompetens är nödvändig för att bemöta problematiken. Denna 

“specialkompetens”/“kulturkompetens” är kopplad till en person alternativt en 

arbetsgrupp. Problematiskt med detta, vilket även somliga respondenter poängterar, är att 

övriga på verksamheten inte anser det nödvändigt för dem att ha kunskap, då det finns 

någon som är specialinriktad inom frågan. Således har övriga yrkesverksamma funnit 

alternativa kunskapskällor, vilka i somliga fall kan vara tvivelaktiga, exempelvis då media 

används. Dessa visar på att forskningen inte är fullständigt implementerad bland studiens 

respondenter, vilket leder till att respondenterna inte är medvetna om sin egna 

positionering inom ämnet (se etiska riktlinjer). En majoritet av respondenterns visar genom 

detta därför en brist på kritiskt reflexivt tänkande i förhållande till sin maktpositionering. 

Viktigt att nämna är dock att det finns de respondenter som ifrågasätter dessa kulturella 

definitioner i linje med det intersektionella perspektivet, genom att påpeka att de ser en 

fara med att knyta det till en specifik kultur/religiös åskådning och också problematiserar 

själva begreppet kultur. De finns även de som synliggör att detta inte är en fråga som berör 

endast utländska utsatta kvinnor utan en som även finns i Sverige. 

 

Hur påverkar då detta det sociala arbetets praktik? Utifrån studiens empiri och den 

kulturella utgångspunkten samt temat om kvinnor som offer påvisar materialet att dessa 

teman påverkar det sociala arbetets praktik. Föreställningen om att “hedersproblematiken” 

är en fråga som inte alla behöver ta i (temat om specialkompetens), gör att allt förtryck mot 

kvinnor och ett antidiskriminerande perspektiv blir delikata frågor, som omfattar specifika 

yrkesverksamma/yrkesgrupper. Detta bidrar således till att människors lika värde då inte 

genomsyrar arbetet (se etiska riktlinjer), istället pekas skillnader ut. Att människor inte 

anses ha lika värde och rätt till lika deltagande i samhällslivet, har sedan “hedersfrågan” 
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blev aktuell kritiserats i forskarvärlden och i statens offentliga utredningar om “Makt, 

Integration och strukturell diskriminering” (se SOU 2005:41, SOU 2006:21, SOU 

2006:73). Stora kunskapssatsningar från staten har därefter genomförst för att motverka 

just detta kulturaliseringstänk. Det finns anledning att tro att förståelsen av 

“hedersproblematiken”, är något som under de gångna tretton åren sedan frågan initerades 

förbättrats i det praktiska sociala arbetet. Trots intersektionella ambitioner som stundtals 

återfinns bland respondenterna i att förstå problematiken, går dock en kulturell förståelse 

av ”hedersproblematiken” att finna hos en majoritet. 

5.1 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Den kvalitativa forskningsansatsen som metod hade sin fördel för resultatet i studien i och 

med att den tillät författarna att via semisturkturerade intervjuer bilda en ökad förståelse 

för hur de yrkesverksamma såg på “hedersproblematiken”. Intervjumetoden gav möjlighet 

till fördjupning i specifika tankegångar och resonemang, vilket gav studiens författare en 

uppfattning om de föreställningar som finns. En framträdande problematik med metoden 

yttrade sig i valet av analysmetod, då innhehållsanalysen gjorde det svårt att avgränsa 

centrala delar till teman och samtidigt förhålla empirin till studiens frågeställningar. 

Exempelvis temat kulturalisering som genomsyrar intervjuerna och gjorde det därför svår 

att avgränsa till endast ett avsnitt i studiens empiri. Angånde tillförlitligheten i kvalitativ 

forskning finns det enligt Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman, 2011) fyra 

alternativa kriterier att ta i beaktande. Dessa består av: Trovärdighet, som syftar till att 

säkerställa att forskningen utförs enligt existerande regelverk, detta har studiens författare 

framförallt försökt vara noga med i avsnittet om “Etiska överväganden” och genom att 

förankra metodavsnittet i relevant litteratur. Överförbarhet, som syftar till att skapa 

genomgående beskrivningar av studien så att den blir replikerbar. Även detta har studiens 

författare också försökt varit nogranna med i studiens metodavsnitt, dock är det svårt att 

överföra empirin och få lika svar i andra kontexter, då studien handlar om enstaka 

yrkesverksammas föreställningar och utgår från ett icke-reprentativt urval. Detta kan 

således inte generaliseras till större grupper. För en mer övergriplig bild av 

yrkesverksammas syn vore tillämpande av triangulering med den kvalitativa metoden i 

form av intervjuer, samt den kvanitativa i form av enkäter kunna vara ett alternativ. 

Således vore det möjligt att både få en övergriplig bild men även djupare förståelse. Detta 

var en tanke studiens författare hade, dock insåg de att det inom tidsramen för studien vore 
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svårt att genomföra och även skulle kräva en större mäng respondenter. Likt vad Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar skall metoden anpassas till studiens: syfte, tid samt resurser, 

något studiens författare var begränsade i. Pålitlighet, grundar sig i en fullständig 

redogörelse av stegen i forskningsprocessen. Även detta utfördes så noga som möjligt i 

förhållande till studiens tid och resurser genom att steg för steg följa de rekommendationer 

som finns till upplägget av studien. Möjlighet att styrka och konfirmera, syftar till att 

forskarna inte blandat in personliga värderingar. För att säkerställa denna punkt har 

studiens slutsatser förankrats till tidigare forskning och det intersektionella perspektivet. 

Författarna har även försökt varit noga med att återge respondenternas uttalanden i sina 

rätta sammanhang. 

5.2 Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat går ett fortsatt forskningsbehov för en applicerbar intersektionell 

praktik, i det sociala arbetet med “hedersrelaterat” våld och förtryck, bland 

yrkesverksamma att finna. Under studiens gång har goda exempel på ett intersektionellt 

arbete med frågan visat sig, dock på strukturellt plan. Det som fortfarande saknas är en 

övergripande intersektionell praktik, samt verktyg för professionella som har direktkontakt 

med problematiken att använda sig av. Respondenterna i denna studie har flerårig 

erfarenhet av arbete med “hederfrågor” och utgör således en viktig kunskapkälla, dock 

brister de stundtals i sin medvetenhet om hur de bidrar till en reproduktion av 

kulturaliseringen. En ökad kunskap om frågans olika förklaringsmodeller, det vill säga: de 

kulturella, feministiska och intersektionella perspektiven, kan därmed hjälpa de 

yrkesverksamma att positionera sig i frågan. För att på ett verksamhetsövergripande plan 

bilda en samsyn. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev till respondenter 

 

Hej! 

Vi heter Sofia och Rufina och går för närvarande sjätte terminen på socionomprogrammet i 

Östersund. Vi ämnar att inom ramen för en C-uppsats under april och maj månad i ämnet socialt 

arbete genomföra en studie om ”hedersrelaterat våld och förtryck”. Studiens syfte är  att undersöka 

etablerade föreställningar hos myndigheter och frivillighetsorganisationer i X gällande 

”hedersrelaterat” våld och förtryck”. Således är vi intresserade av att genomföra intervjuer med 

yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor inom myndigheter och frivilliga  organisationer i X. 

 Respondenterna kommer att ges möjlighet att redogöra för sina uppfattningar och erfarenheter i 

förhållande till studiens tema och frågeställningar.   

Vi uppskattar och är mycket tacksamma om ni  vill delta i vår studie. 

 

Vår förhoppning är med denna studie att försöka bidra till ökad förståelse och kunskap om 

etablerade föreställningar och arbetssätt inom socialt arbete och ”hedersrelaterat våld och förtryck”. 

Vi uppskattar att intervjun kan ta mellan 45-60 min. 

 

Hela intervjun behandlas konfidentiellt, vilket betyder att den avidentifieras och materialet bevaras 

i säkerhet samt efter studiens fullföljande raderas. 

Om du är intresserad av att delta eller veta mer, var vänlig att kontakta oss eller vår handledare via 

mail eller telefon nedan. 

 

Tack för er tid, vi ser fram emot att höra från er. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Nordqvist & Rufia Arzumanova 

  

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Sofia Nordqvist, sono1203@student.miun.se 

Rufina Arzumanova, ruar1200@student.miun.se 

 

Jessica H. Jönsson, ansvarig handledare samt kontaktperson på avdelningen för socialt arbete vid 

Mittuniversitetet 

jessicah.jonsson@miun.se 

 

  

mailto:sono1203@student.miun.se
mailto:ruar1200@student.miun.se
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Allmän beskrivning av problemformuleringen, varför detta är en viktig fråga och varför vi 

undersöker detta. Klargöra för studiens frågeställningar & syfte. Informera om att detta kommer att 

spelas in för att underlätta vårt efterarbete. Informera om möjligheten av att vara anonym. 

Informera om att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Bakgrund 

Namn, kön, ålder, utbildning, yrke/position/ansvarsområde/expertis, arbetsuppgifter hur länge 

personen har arbetat inom myndigheten/organisationen, med vilka frågor, etc. Tidigare 

yrkeslivserfarenheter gällande hedersproblematik/och eller annat inom socialt arbete, etc. 

 

Definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck 

Vad är det första du tänker på när du hör begreppet hedersrelaterat våld och förtryck? 

Vad innebär det enligt dig/er att något är utsatt för ”hedersrelaterat våld och/eller förtryck”? 

Hur vet man att det är hedersrelaterat? 

Hur definieras hedersrelaterat våld och förtryck på verksamheten? 

Anser du att det finns en enhetlig definition av vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär? 

Om inte, på vilket sätt skulle detta kunna defineras ytterligare? 

 

Anser du det nödvändigt att en enhetlig definition finns, varför/varför inte? 

Vad tror du/ni att ”hedersrelaterat” våld och/eller förtryck grundar sig i för mekanismer? 

Hur förklarar du/ni våldet (individuellt, strukturellt)? 

Upplever du/ni att det finns en skillnad mellan ”hedersrelaterat våld/förtryck” och ”andra former av 

våld och förtryck mot kvinnor? 

Är ”hedersrelaterat” våld och/eller förtryck ett omfattande problem i samhället? 

 

Problematikens uttryck i det dagliga arbetet 

Hur ofta kommer du/ni i kontakt med hedersproblematik i det dagliga arbetet? 

Hur tycker du att arbetet med hedersfrågor har förändrats över tid? (ge gärna exempel, offentliga 

debatten) 

Hur är kunskapsläget på verksamheten gällande hedersproblematik? 

Ges kompetensutveckling? 

Anser du att ytterligare kompetensutveckling är nödvändig? (Om ja, vad, varför 

 

Hur ser uppdragsbeskrivningen ut för er organisation? 

Vad har ni för mål med ert arbete? 

Vad kan du/ni erbjuda/rekommendera för typ av stöd och hjälp? 

Vilka metoder använder du/ni er av i hjälparbetet? 

På vilka nivåer arbetar organisationen? (individ, grupp, samhällsnivå) 

Arbetar ni med preventiva insatser/metoder(förebyggande insatser) 

På vilket sätt bidrar era insatser till förbättrade levandsvillkor för målgruppen? 

 

Anser du dig ha tillräckligt med handlingsutrymme i förhållande till din profession? (ge exempel, 

 varför/varför inte?) 

På vilket sätt anser du/ni att man bör arbeta med ”hedersrelaterat” våld/förtryck? 
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Riktlinjerna gällande hedersrelaterat våld och förtryck 

Känner du till några politiska direktiv gällande hedersrelaterat våld och förtryck? (vad säger de) 

Hur ser riktlinjerna ut för hedersrelaterat våld och förtryck på verksamheten? 

Hur går du tillväga när du möter en klient med hedersproblematik? 

Arbetar ni utifrån några specifika policydokument/handlingsplaner eller vägledande strategier? 

Anser du att de är tillräckliga, varför/varför inte? 

Hur förhåller ni som organisation er till forskning inom ämnet? 

Söker du själv kunskap om hedersproblematiken? 

 

Hur upplever du/ni den mediala, politiska och vetenskapliga debatten i Sverige i förhållande till 

”hedersrelaterat” våld/förtryck? 

På vilket sätt upplever ni att den mediala, politiska och vetenskapliga debatten påverkar ert arbete? 

 

 


