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Sammanfattning 

Runt om i världen utsätts kvinnor och män varje år för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta har gjort att bland annat FN och Amnesty har uppmärksammat problematiken och 

arbetar aktivt mot att stoppa denna typ av våldsbrott. I Sverige tog debatten om 

hedersrelaterat våld och förtryck fart i början av 2000-talet, dock är kunskapen om detta 

fenomen fortfarande bristfällig. Tidigare forskning har funnit att personer som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck rättfärdigade brottet genom att tillämpa fem 

neutralisationstekniker som utvecklades av Sykes och Matza (1957). Forskare 

argumenterade för att dessa tekniker borde beaktas i det brottspreventiva arbetet. Syftet 

med denna studie var att beskriva hur anställda på anstalter inom Kriminalvården 

upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck tillämpade 

neutralisationstekniker samt hur anställda inom Kriminalvården anpassade det 

brottspreventiva arbetet om klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

tillämpade neutralisationstekniker. Studien utgick från en deduktiv ansats där 

semistrukturerade telefonintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Åtta deltagare 

vilka var anställda på fyra olika anstalter inom Kriminalvården rekryterades genom ett 

bekvämlighetsurval. En tematisk analys tillämpades på materialet.  Resultatet visade att 

deltagarna upplevde att de klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck använde 

samtliga neutralisationstekniker. Vidare framkom att det brottspreventiva arbetet 

anpassades utifrån vilka eller vilken teknik klienterna tillämpade. Exempel på 

arbetsmetoder var olika former av samtal samt behandlingsprogrammet IDAP. 

Deltagarna upplevde att det inte fanns specifika arbetsmetoder eller riktlinjer för dessa 

klienter vilket försvårade det brottspreventiva arbetet.  

 

Nyckelord: hedersrelaterat våld och förtryck, teorin om neutralisationstekniker, 

Kriminalvården, brottspreventivt arbete 
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Bakgrund 

Inledning 

Våld och diskriminering av kvinnor rapporterades av Amnesty (2011) som allvarliga 

kränkningar gentemot de grundläggande fri-och rättigheterna. Genom att anta 

internationella konventioner och resolutioner har länder runt om i världen tagit ansvar 

för att bekämpa våld mot kvinnor och skydda de som är utsatta. Förenta Nationerna 

[FN] antog år 1979 en kvinnokonvention (Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women [CEDAW]) vilken syftade till att eliminera samtliga 

former av diskriminering av kvinnor (FN, 1979). Medlemsstaterna i FN, däribland 

Sverige, som anslutit sig till konventionen är skyldiga att aktivt arbeta mot 

diskriminering av kvinnor. I konventionen framgår det även att våldshandlingar mot 

kvinnor som exempelvis misshandel, sexuellt tvång och tvångsgifte inte accepteras (FN, 

1979). Trots att samtliga medlemsstater har undertecknat denna konvention uppgav 

Amnesty (2011) att tusentals flickor och kvinnor mördas varje år i syfte att återupprätta 

hedern. I Sverige blev mellan 1500 till 2000 kvinnor utsatta för någon form av våld med 

heder som motiv under 2004 (Regeringen, 2007). Enligt C. Malmqvist, anställd vid 

nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (personlig 

kommunikation, 8 april, 2015) är detta den senaste statistiken över personer som blivit 

eller är utsatta för denna problematik. Forskning visar tydligt att det främst är kvinnor 

som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2012; 

Doğan, 2014a; FN, 2002). Det ska understrykas att både män och kvinnor kan vara 

utsatta (Doğan, 2014a; Hague, Gill & Begikhani, 2013; Roberts, Campbell & Lloyd, 

2014). Personer som utövar hedersrelaterat våld och förtryck är vanligvis en manlig 

närstående släkting till offret, exempelvis fader, broder eller make (Brå, 2012; Doğan, 

2014a; FN, 2002). 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck  

Begreppet “heder” syftar till en persons egen självbild och begrepp som definierar 

självbilden exempelvis ärlighet, stolthet och anseende (Wrangsjö, 2010). Heder är en 

offentlig angelägenhet och handlar om hur väl en person kan leva upp till omgivningens 

förväntningar, bedömningar och föreställningar gällande de sociala och kulturella 

normer som råder i samhället (Awla, 2005). I samhällen som innehar en hederskultur är 
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heder och vanära viktiga hörnstenar, men frågan om heder blir först intressant när den 

förloras eller ifrågasätts av andra. Heder är något som är djupt rotat i en familj, den 

tillhör familjen snarare än individen och har en kollektiv aspekt (Doğan, 2014b; Wikan, 

2008). Om en familjemedlem har förlorat sin heder kommer samtliga 

familjemedlemmar anses vanärade tills dess att hedern återupprättats (Awla, 2005).  

 

Hedern kan förloras om en kvinnlig familjemedlem uppträder på ett olämpligt sätt i 

enighet med de kulturella normer som föreligger, exempelvis genom att umgås med en 

man eller ha en sexuell relation utanför äktenskapet (Awla, 2005; Doğan, 2014b; Hague 

et al., 2013). Det är mannen som står för hedern och kvinnan för skammen och därav är 

mannens och familjens heder helt beroende av kvinnans beteende (Awla, 2005; Doğan, 

2014b; Wikan, 2009). En man kan dock vanära familjen om han misslyckas med att 

försörja dem på ett moraliskt riktigt sätt samt att förse dem med boende (Awla, 2005; 

Doğan, 2014b). 

 

Hedern kan återupprättas eller försvaras genom våld och förtryck mot den person som 

vanärat familjen, detta samlas under begreppet “hedersrelaterat våld och förtryck”. 

Denna typ av våld rapporterades av Amnesty (2011) och Awla (2005) inte vara 

förknippat med någon specifik kultur eller religion utan förekommer i olika samhällen 

runt om i världen. Den definition av hedersrelaterat våld och förtryck som Polisen och 

Åklagarmyndigheten tillämpar lyder;  

 

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – 

ofta en släkting – som, enligt gärningsmannens och övriga 

släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära 

eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens 

heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras 

alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller 

förlorade hedern. (Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 9) 
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Debatten om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige 

Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck var i Sverige relativt okänt innan 2000-talet 

(Ekström, 2009; Wikan, 2009). Under en femårsperiod uppmärksammades tre mord på 

tre unga kvinnor vid namn Maisam Abed Ali, Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Detta 

ledde till att begreppet blev allmänt vedertaget (Wikan, 2008, 2009). Dessa kvinnor blev 

samtliga mördade av en manlig närstående släkting där motivet var att återupprätta den 

förlorade familjehedern. Fadime hade en kärleksrelation som inte accepterades av 

hennes familj vilket ledde till att hon uteslöts från familjen och senare mördades. 

Fadime hade en önskan om att väcka en debatt om hedersrelaterat våld och förtryck och 

pratade därför öppet om hedersproblematiken i media samt i riksdagen. Debatten tog 

dock inte fart förrän efter hennes död i januari år 2002 (Wikan, 2008, 2009).  

 

Ett led i debatten var Regeringens (2007) handlingsplan med syfte att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer. Resultatet av 

Regeringens satsning var bland annat att omkring 90 projekt gällande verksamheter med 

fokus på hedersrelaterat våld och förtryck startades runt om i Sverige (Brå, 2010). Dessa 

verksamheter var främst inriktade till stöd och hjälp för offret och inte riktade mot 

gärningspersoner. Trots att Sverige har agerat mot hedersrelaterat våld och förtryck de 

senaste åren menade Carbin (2013) att begreppet fortfarande är relativt nytt inom det 

svenska språket och att kunskapen kring fenomenet är svagt. Tidigare ansåg de svenska 

myndigheterna att hedersrelaterat våld och förtryck var en konflikt inom familjen och 

över generationsgränser men idag ses våldet som en del av våld mot kvinnor (Carbin, 

2013).  

 

Brå (2012) rapporterade meningsskiljaktigheter mellan forskare där vissa menade att 

hedersrelaterat våld och förtryck var en del av mäns våld mot kvinnor och att det inte 

borde göras någon distinkt skillnad mellan dessa våldshandlingar. Enligt Brå (2012) 

menade vissa forskare att våld mot kvinnor grundar sig i att mannen har en vilja att 

kontrollera kvinnan och anser sig överordnad henne. Carbin (2013) och Roberts et al. 

(2014) konstaterade dock att hedersrelaterat våld och förtryck inte passar in i mönstret 

för mäns våld mot kvinnor. I linje med detta argumenterade Darvishpour (2010) att det 

inte går att förneka att hedersrelaterat våld och förtryck är en specifik form av våld 
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vilket berättigas av vissa kulturella normer och värderingar där män utövar våld eller 

förtryck mot kvinnor som uppvisat en vilja att kontrollera sin egen kropp och sexualitet. 

FN:s generalförsamling antog en resolution år 2001 där det fastställdes att 

hedersrelaterade brott bryter mot de mänskliga rättigheterna samt att medlemsstaterna 

ska utreda dessa brott (Amnesty, 2011). Trots detta kan en person inte bli åtalad för 

hedersrelaterat våld och förtryck enligt nuvarande svensk lagstiftning (Cinthio, 2010).  

Istället faller handlingen in under andra brottsrubriceringar som exempelvis olaga hot, 

misshandel, olaga tvång, människorov, sexualbrott, ofredande och mord (Brå, 2012; 

Roberts et al., 2014).  

 
Teorin om neutralisationstekniker  

Teorin om neutralisationstekniker utvecklades av Sykes och Matza (1957) och syftar 

främst till att förklara ungdomsbrottslighet bland män. Teorin består av fem tekniker; 

förnekande av ansvar, förnekande av skada, förnekande av offer, fördömande av dem 

som fördömer och högre lojaliteter. Teknikerna tillämpas av en person innan han eller 

hon begår ett brott i syfte att rättfärdiga handlingen för sig själv, en handling som av 

samhället ses som avvikande. Samtliga tekniker behöver inte tillämpas när ett brott 

begås utan vissa tekniker är mer framträdande vid olika typer av brott (Sykes & Matza, 

1957).  

 

Teorin om neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957) har använts till att 

förklara annan brottslighet utöver ungdomsbrottslighet. Exempelvis använde Bennett, 

Holloway, Brookman, Parry och Gorden (2014) teorin till att skapa en förståelse för hur 

studenter var kapabla till att missbruka receptbelagd medicin trots att det var olagligt. 

Vidare applicerade Malsch, Keijser och Debets (2011) teorin på stalkningsärenden. Det 

framkom att nästintill samtliga gärningspersoner hade använt neutralisationsteknikerna 

för att rättfärdiga sitt beteende. Neutralisationsteknikerna hade även haft en stor 

inverkan på att gärningspersonerna fortsatt att trakassera och förfölja sina offer utan att 

känna skuldkänslor för beteendet. Utöver detta har teorin även applicerats på 

gärningspersoner som utövat hedersrelaterat våld och förtryck där det framkom att de 

använde teknikerna för att rättfärdiga sitt brott (Doğan, 2014b, 2014c). 
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Förnekande av ansvar  

Den första tekniken som är förnekande av ansvar innebär att en person som begår en 

brottslig handling inte ser handlingen i sig som avvikande utan mer som en nödvändig 

handling eller en olycka (Sykes & Matza, 1957). Personens omgivning i form av ett 

antisocialt umgänge eller ett nergånget bostadsområde kan ha påverkat denne att se sig 

själv som hjälplös i olika situationer. Detta kan leda till att personen inte ser sin egen 

delaktighet i brottet utan anser att ansvaret för handlingen tillhör någon annan 

exempelvis familj eller vänner (Sykes & Matza, 1957).  

 

Ett vanligt förekommande argument bland personer som nyttjade denna teknik var att 

det inte fanns något annat val än att begå brottet (Sarnecki, 2009). I linje med detta 

rapporterade Doğan (2014c) att personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

upplevde att de inte hade något annat val än att döda i hederns namn eller att valen var 

starkt begränsade. Personer som upplevde detta hade en stark tro att det mest väsentliga 

i livet var heder. Denna tro i kombination med omgivningens attityder att det nästintill 

var ofrånkomligt att lösa ett hedersproblem utan att döda var starkt bidragande till 

personernas agerande. När män var tvungna att skydda eller återupprätta sin heder 

betraktades våldet inte som ett brott utan som en del av kulturen och således ingenting 

de var ansvariga för (Haj-Yahia, 2005).  

 
Förnekande av skada  

Förnekande av skada innebär att en person anser att brottet skulle innebära minimal 

eller obefintlig skada för offret eller dennes egendom (Sykes & Matza, 1957). Även om 

personen bröt mot lagen ansåg han eller hon att brottet var moraliskt rättfärdigat. 

Exempelvis kunde en person betrakta ett slagsmål inom en grupp som en privat 

uppgörelse och ingenting som samhället borde blanda sig i. Enligt Sykes och Matza 

(1957) menade personen att brottet inte skulle resultera i någon egentlig skada även om 

det bröt mot den rådande lagstiftningen.  

 

Detta synsätt återfanns bland personer i en hederskultur. Personerna ansåg att en man 

som dödat en kvinna med anledning av att hon dragit skam över familjen inte hade 

åsamkat henne någon egentlig skada utan gjort det i syfte att återupprätta hedern (Eisner 

& Ghuneim, 2013; King, 2008). Att hedern var en angelägenhet som skulle skötas inom 
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familjen utan inblandning av övriga samhället rapporterades även av Haj-Yahia (2005). 

Vidare fann Haj-Yahia (2005) att det förelåg en åsikt bland vissa personer inom en 

hederskultur att det var acceptabelt för en man att slå sin fru medan vissa menade att 

våldet var acceptabelt under vissa omständigheter såsom brist på lydnad samt bristande 

respekt för maken eller dennes släktingar.  

 

Förnekande av offer 

Den tredje tekniken som beskrivs av Sykes och Matza (1957) är förnekande av offer och 

innebär att en person anser att offret bidrar till sin egen viktimisering. Brottet kan ses 

som en form av bestraffning vilken rättfärdigas av olika omständigheter kring 

händelsen. Till skillnad från föregående tekniker innebär denna teknik inte att personen 

förnekar eller förminskar sin egen delaktighet i brottet, utan att han eller hon 

skuldbelägger offret (Sykes & Matza, 1957). 

 

Bland personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck fann Doğan (2014c) två 

olika tendenser när dessa förnekade sitt offer. Den ena tendensen var att personerna 

förnekade offret genom att vägra se denne som en del av släkten vilket var ett sätt för 

dem att hantera de känslor som uppkom efter brottet. Exempel på detta var att en person 

dömd för hedersmord på sin mamma och syster inte kallade dem vid namn samt ämnade 

ta bort bevis på att de någonsin varit släkt i syfte att förneka deras existens. Den andra 

tendensen var att gärningspersonerna inte helt förnekade offret eller relationen med 

offret men att de hade svårigheter att inse att offret var samma person som innan han 

eller hon fört skam över familjen (Doğan, 2014c). 

 

Haj-Yahia (2005) fann att om ett offer betedde sig på ett felaktigt sätt exempelvis 

genom att försumma hem och barn ansågs en våldshandling vara rättfärdigad i syfte att 

försvara hedern. Offret ansågs i dessa fall vara orsaken till våldet. Ett annat exempel där 

offret ansågs ha bidragit till sin egen viktimisering, enligt personer som anammade en 

hederskultur, var om offret varit otrogen mot sin make och blivit tagen på bar gärning 

(Caffaro, Ferraris & Schmidt, 2014). Denna tendens fann även Baldry, Pagliaro och 

Porcaro (2013) där anställda inom polisen, i en stad som anammade en hederskultur, var 
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mindre benägna att komma till offrets undsättning i partnervåldsärenden om våldet mot 

offret ansågs berättigat, till exempel om offret hade varit otrogen mot gärningspersonen. 

 
Fördömande av dem som fördömer  

Den fjärde tekniken i teorin om neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957) är 

fördömande av dem som fördömer. Denna teknik syftar till att en person förskjuter 

fokus från det egna brottet till de personer eller myndigheter som eventuellt fördömer 

handlingen. Exempelvis kan personen hävda att det är rättssamhället som agerar 

felaktigt om denne ansåg att påföljden var för sträng i jämförelse med brottet (Sykes & 

Matza, 1957). Samstämmigt med detta rapporterade Sedem och Ferrer-Wreder (2015) 

att fäder som utövat hedersrelaterat våld och förtryck mot sina döttrar kände vrede mot 

personer som fördömde deras handling. Fäderna uttryckte att de blev stämplade som 

odjur av det svenska samhället medan de själva ansåg att de enbart agerade för att 

upprätthålla hedern gentemot släkten och andra män från samma kultur. De personer 

eller myndigheter som fördömde en handling som var moraliskt rätt enligt en 

hederskultur betraktades som omanliga eller utan heder (Doğan, 2014c). 

 
Högre lojaliteter 

Högre lojaliteter är den sista tekniken i teorin om neutralisationstekniker av Sykes och 

Matza (1957). Tekniken syftar till att en person som känner en stark tillhörighet till en 

social grupp kan uppleva en förpliktelse att följa gruppens normer och värderingar. Den 

sociala gruppen kan till exempel bestå av familj, släkt eller vänner. Personen behöver 

nödvändigvis inte förkasta samhällets normer och lagar utan enbart värderar den sociala 

gruppens normer högre. Detta innebär att en person kan bryta mot rådande lagstiftning 

om den sociala gruppen kräver det (Sykes och Matza, 1957).  

 

Avseende personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck upplevde de generellt 

att släkten eller samhället utövade påtryckningar för att de skulle återupprätta den 

förlorade hedern (Akpínar, 2003; Doğan, 2014c; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Vid 

tillfället när hedern var återupprättad antydde en del gärningspersoner att familjen och 

samhället stod bakom handlingen (Doğan, 2014c). Vidare trodde gärningspersonerna att 

samhället skulle exkludera dem eller betrakta dem som mindre värda om de inte 

återupprättade hedern (Doğan, 2014c; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Hur en person 
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hanterade påtryckningarna var beroende av dennes sociala status i gruppen samt vilket 

ställning den person som ifrågasatte hedern hade (Doğan, 2014c).  

 

Brottspreventivt arbete   

Kriminalvården är den myndighet som har ansvaret för att arbeta brottspreventivt med 

personer dömda för brott (Kriminalvården, 2007).  Kriminalvården ska arbeta med att 

motivera och påverka klienter med målet att de inte ska återfalla i brott efter frigivning. 

I syfte att förhindra att klienter återfaller i brott tillämpar Kriminalvården diverse 

behandlingsprogram utifrån klienternas problematik (Kriminalvården, 2007). Dessa 

behandlingsprogram är evidensbaserade och syftar till att klienterna ska förändra sitt 

beteende (Ghazinour, Hanberger & Mårald, 2007).  

  

För män som utövat våld, hot om våld eller olika typer av kontrollerande beteende mot 

sin partner eller före detta partner finns det enligt Tobiasson och Eriksson (2010) ett 

specifikt program, Integrated Domestic Abuse Program [IDAP]. Programmet nyttjar 

gruppdiskussioner där ämnen som partnerskap, respekt och konflikthantering 

diskuteras. IDAP är inriktat mot kognitiv beteendeterapi [KBT] och strävar efter att 

förändra klienternas tankemönster. Det fundamentala i behandlingsprogram som 

tillämpar KBT är att klienterna ska se sin egen delaktighet i brottet, erkänna 

konsekvenserna för brottsoffret samt inse att brottet var felaktig (Fox, 1999; Ugelvik, 

2012). Klienterna ska även uppvisa en vilja till förändring och vilja diskutera sin 

problematik. Om de inte visar en vilja till förändring blir det svårt att arbeta 

brottspreventivt (Fox, 1999). Målet med KBT är att klienterna ska ändra sina 

värderingar till mer prosociala (Ugelvik, 2012).  

 

Inom KBT finns det olika tillvägagångssätt att arbeta med klienter. Enligt Fox (1999) 

kan reflekterande gruppsamtal med KBT som utgångspunkt vara en tillämpbar 

behandlingsmetod för personer med en våldsproblematik som tillämpat Sykes och 

Matza´s (1957) neutralisationstekniker. I dessa samtal fick klienterna själva berätta om 

situationer där våld förekom (Fox, 1999). Berättelsen skulle vara objektiv och övriga 

gruppmedlemmar fick sedan analysera situationen tillsammans med gruppledarna. 

Syftet med denna övning var att klienterna skulle kunna identifiera sitt eget 
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beteendemönster kring en våldshändelse. En viktig aspekt i dessa samtal var att 

diskussionerna skulle kretsa kring hur klienterna betedde sig i en våldssituation och inte 

vad som föranledde händelsen. Ett liknande sätt att arbeta med KBT som utgångspunkt 

är rollspel där klienterna får sätta sig in i offrets situation och sedan reflektera kring den 

(Ugelvik, 2012). Syftet med denna övning är att klienterna ska få en ökad förståelse för 

offrets känslor kring våldet. Sedem och Ferrer-Wreder (2015) poängterade att ett inlärt 

beteendemönster tar tid att förändra vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till i detta 

arbete.  

 

Vidare föreslog Kieffer och Sloan (2009) att det brottspreventiva arbetet till viss del 

borde fokusera på att förebygga neutralisationstekniker och att eventuell 

programverksamhet borde ha neutralisationsteknikerna som utgångspunkt. Programmen 

kan exempelvis innehålla diskussioner där det poängteras att det inte finns någon 

legitim ursäkt för att begå något brott samt diskussioner kring vilken skada brottet kan 

ha orsakat offret (Kieffer & Sloan, 2009). Vidare menade Kobin (2013) att en möjlig 

arbetsmetod där klienter tillämpar tekniken högre lojaliteter kan vara att förändra 

klienternas sociala nätverk. När vänner har en större betydelse för klienterna än lagen 

finns det en stor risk att klienterna återfaller i brottslighet efter frigivning (Kobin, 2013). 

I linje med detta menade Sedem och Ferrer-Wreder (2015) att det kan vara fördelaktigt 

för personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck att få distans från personer 

som stödjer hedersvåldet ur ett brottspreventivt perspektiv.  

 

Problemformulering  

Trots att det finns flertalet program inriktade mot våld att tillämpa inom Kriminalvården 

rapporterade Ghazinour et al. (2007) att det var oklart om programmen hade någon 

positiv effekt på klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck. I linje med detta 

berättade J. Yourstone (personlig kommunikation, 29 april, 2015), anställd vid 

Kriminalvårdens huvudkontor, att det ännu inte har utvecklats några 

behandlingsprogram inom Kriminalvården som riktar sig specifikt till dessa klienter.  

Vidare uppgav Ghazinour et al. (2007) att de befintliga behandlingsprogrammen inom 

Kriminalvården bör utvärderas och att nya metoder eventuellt kan utvecklas i syfte att 
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förbättra det brottspreventiva arbetet med klienter som har utövat hedersrelaterat våld 

och förtryck.  

 

Utöver detta rapporterade Carbin (2013) att det fortfarande, trots att begreppet 

”hedersrelaterat våld och förtryck” tog fart på 2000- talet, föreligger bristfällig kunskap 

inom detta område. Roberts et al. (2014) ansåg att framtida forskning borde fokusera på 

vilka värderingar och attityder som föreligger hos personer som utövat hedersrelaterat 

våld och förtryck. Den forskningen skulle kunna användas för att utveckla det 

brottspreventiva arbetet. Då forskare ansåg att motivet till våld skiljer sig åt mellan 

hedersrelaterat våld och förtryck och partnervåld förespråkade Roberts et al. (2014) att 

det brottspreventiva arbetet borde anpassas utifrån motivet och inte brottet. En 

ytterligare aspekt i det brottspreventiva arbetet med personer som utövat hedersrelaterat 

våld och förtryck är att tidigare forskning har visat att dessa personer har tillämpat 

neutralisationstekniker i syfte att rättfärdiga sitt brott. I linje med detta ansåg Kieffer 

och Sloan (2009) samt Kobin (2013) att arbetet med dessa klienter borde utgå från 

neutralisationsteknikerna.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva hur anställda på anstalter inom Kriminalvården 

upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck tillämpar 

neutralisationstekniker samt hur anställda inom Kriminalvården anpassar det 

brottspreventiva arbetet om klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

tillämpar neutralisationstekniker.  

 

Metod  

Design 

Syftet med studien var att beskriva enskilda personers tankar och upplevelser av ett 

specifikt fenomen, utifrån den ansatsen valdes en kvalitativ design. Valet av design 

baserades på Braun och Clarke (2013) och Davies och Hughes (2014) som redogjorde 

för att vid en forskningsfråga gällande personliga upplevelser och erfarenheter bör en 

kvalitativ design tillämpas. Studien utgick från tidigare forskning kring hedersrelaterat 

våld och förtryck samt teorin om neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957), 
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därav valdes en deduktiv ansats. Braun och Clarke (2006) förespråkade denna ansats när 

en studie utgår från tidigare forskning och teorier.   

 

Urval 

I enighet med Braun och Clarkes’ (2013) rekommendationer påbörjades rekryteringen 

av deltagare till studien tidigt i processen. Rekryteringen pågick mellan den 16 mars 

2015 till den 7 april samma år. Ett bekvämlighetsurval tillämpades där nyckelpersoner 

på 19 anstalter kontaktades via telefon. Anstalterna valdes ut slumpvis oberoende av 

region. Nyckelpersonerna tillfrågades först om de ville medverka i studien och ombads 

sedan att skicka vidare förfrågan till sina kollegor. Personer som hade nuvarande eller 

tidigare arbetsuppgifter som innefattade brottspreventivt arbete med klienter som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck efterfrågades. Vid visat intresse skickades ett 

informationsbrev (se Appendix A) samt allmän information via e-post.  

 

Deltagarna i studien bestod av anställda på anstalter inom Kriminalvården. Endast 

anställda på anstalter med manliga klienter inkluderades med anledning av tidigare 

forskning som visade att manliga gärningspersoner förekom i större utsträckning vid 

brott som innefattas av definitionen för hedersrelaterat våld och förtryck (Doğan, 

2014a). Två män och sex kvinnor deltog i studien. Deltagarna var från fyra olika 

anstalter med säkerhetsklass 1 och 2. Kriminalvårdens anstalter är indelade i tre 

säkerhetsklasser med olika nivåer av skalskydd där 1 är den högsta säkerhetsklassen och 

3 den lägsta (Kriminalvården, odat.). Av deltagarna arbetade fem som 

klienthandläggare, två som kriminalvårdsinspektörer och en som kriminalvårdare. 

Deltagarna hade varit anställda inom Kriminalvården mellan 1,5 till 40 år där 

medellängden på anställningstiden var 12,4 år.   

 

Material  

Enligt personuppgiftslagen har deltagarna i en studie rätt att få ta del av information 

angående sin medverkan (Etikprövningsnämnden [EPN], 2013). I linje med detta samt 

Vetenskapsrådets’ (odat.) principer gällande samtycke och information konstruerades 

ett informationsbrev (se Appendix A). I brevet informerades deltagarna om studiens 

syfte, att det material som framkom i intervjun endast var avsedd för denna studie och 
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att deltagarnas personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Vidare framgick att 

deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång. Deltagarna informerades även om att medverkan i studien sågs 

som ett samtycke till deltagande och inspelning av intervjun.  Slutligen återfanns 

kontaktuppgifter till oss.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade varpå en intervjuguide konstruerades innan 

datainsamlingen påbörjades (se Appendix B). Braun och Clarke (2013) menade att en 

intervjuguide enbart ska vara ett stöd för personen som ansvarar för intervjun och att det 

ska finnas utrymme för deltagaren att lyfta andra frågor eller funderingar kring det 

område som diskuteras. Frågorna var av öppen karaktär vilket Braun och Clarke (2013) 

förespråkade, det kan få deltagarna att återge djupa och detaljerade svar. 

 

Intervjuguiden inleddes med en allmän fråga, ” Till att börja med, skulle du kunna 

beskriva din erfarenhet inom Kriminalvården? ”.  Frågan syftade till att öppna upp 

samtalet då deltagarna inte kände oss sedan tidigare. Därefter följde ett antal frågor som 

inspirerades av teorin om neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957) där 

samtliga fem tekniker fanns representerade. En fråga angående neutralisationstekniken 

‘högre lojaliteter’ var exempelvis “ Kan du beskriva hur du skulle arbeta 

brottspreventivt i en situation där en klient anser att det är moraliskt rätt att använda 

våld för att återupprätta familjens heder?”. Frågorna berörde främst hur deltagarna 

arbetade brottspreventivt med dessa tekniker i åtanke då vi trodde att samtalet på detta 

sätt även skulle beröra hur deltagarna upplevde att klienterna tillämpade teknikerna. Det 

framkom redan under den första intervjun att samtalet inte kom in på tillämpandet av 

teknikerna förens efter följdfrågor ställdes angående detta. Med det i åtanke lyftes även 

frågor angående hur deltagarna upplevde att klienterna tillämpade 

neutralisationsteknikerna, som inte återfanns i intervjuguiden, i resterande intervjuer. Vi 

ansåg att dessa tillägg var nödvändiga för att kunna besvara syftet med studien.  

Avslutningsvis återfanns en fråga om deltagaren hade något ytterligare att tillägga 

utöver det som tidigare framkommit under samtalet och om deltagaren hade någon 

fundering kring studien.  
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Procedur  

En pilotstudie genomfördes innan datainsamlingen med syfte att kontrollera hur väl 

intervjuguiden fungerade i en intervjusituation. Davies och Hughes (2014) menade att 

det finns starka argument till att genomföra en pilotstudie, bland annat kan den ge 

indikationer på om frågorna tolkas på det sätt som vi önskade. Vidare rekommenderade 

Davies och Hughes (2014) att deltagaren i pilotstudien bör ha liknande erfarenheter som 

studiens deltagare. I linje med detta var deltagaren i pilotstudien en student tillhörande 

Kriminologprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall som tidigare hade erfarenhet av 

att arbeta inom Kriminalvården. Pilotstudien genomfördes i Mittuniversitetets lokaler i 

Sundsvall den 16 mars 2015. Intervjun var semistrukturerad och skedde genom ett 

personligt möte med deltagaren. Den respons som framkom inkluderades inte i studiens 

resultat utan genererade i att en del frågor i intervjuguiden omformulerades.  

  

Telefonintervjuer tillämpades som metod för datainsamling. Det fanns en strävan att 

intervjutillfällena skulle ske på separata dagar, Braun och Clarke (2013) beskrev att en 

intervju kräver mycket fokus vilket kan vara tröttsamt. Om flera intervjuer genomförs 

kort tid efter varandra kan således viktigt information förloras. För att undvika detta 

skiftade vi ansvar för intervjuerna. Trots våra intentioner att intervjuerna skulle ske på 

separata dagar genomfördes en del intervjuer på samma dag, dock max två per dag. Den 

av oss som inte hade det övergripande ansvaret för intervjun fanns med som medhörare 

vilket även deltagarna informerades om. Anledning var att medhöraren kunde ta 

anteckningar, ha uppsikt över tiden samt bli bekant med materialet.  

 

Datainsamlingen påbörjades den 20 mars 2015 och avslutades den 10 april samma år. 

Intervjuerna varade mellan 37 till 57 minuter där medellängden var 47 minuter.  Vid 

intervjutillfällena befann vi oss i Mittuniversitets lokaler i Sundsvall. Innan intervjuerna 

genomfördes kontrollerades att inga utomstående kunde höra vad som sades under 

intervjun, detta för att behålla konfidentialiteten vid intervjutillfället. Deltagarna 

ansvarade över sin egen lokalisering.  

 

Intervjuerna spelades in med syfte att använda dem som underlag för kommande analys. 

Två inspelningsutrustningar, en diktafon och en mobiltelefon, användes för att inte gå 
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miste om viktig information samt att minimera risken för eventuella störningar som 

kunde försvåra transkriberingen. Innan ljudinspelningen startades tillfrågades deltagarna 

om de hade läst det informationsbrev som skickats via e-post, vilket samtliga hade gjort. 

Den av oss som ansvarade för aktuell intervju upprepade att det var frivilligt att 

medverka och beräknad tidslängd på intervjun. Därefter efterfrågades ett muntligt 

samtycke till medverkan och ljudupptagning. I samband med detta fick deltagarna ett 

muntligt löfte om att deras personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. EPN 

(2013) och Vetenskapsrådet (odat.) förespråkade att kontaktuppgifter till deltagare bör 

skyddas på ett adekvat sätt därav överfördes ljudfilerna till en lösenordskyddad enhet 

efter intervjuernas slut. Detta gjorde att obehöriga inte hade tillgång till materialet. 

 

Analys 

Den analysmetod som vi tillämpade i denna studie inspirerades av Braun och 

Clarkes´(2006, 2013) beskrivning av en deduktiv tematisk analys. Den tematiska 

analysen syftar till att identifiera mönster inom en insamlad datamängd (Braun & 

Clarke, 2006). Valet av analysmetod grundade sig i att den tematiska analysen beskrevs 

vara flexibel, den kunde användas inom olika forskningsområden och olika 

datainsamlingsmetoder kunde tillämpas (Braun & Clarke, 2006, 2013). Vidare uppgav 

Braun och Clarke (2013) att en tematisk analys var en bra metod för personer relativt 

nya inom kvalitativ forskning.  

 

Först i analysen utformade vi teman utifrån teorin om neutralisationstekniker av Sykes 

och Matza (1957) där varje teknik representerade ett eget tema vilket resulterade i fem 

teman; Förnekande av ansvar, Förnekande av skada, Förnekande av offer, Fördömande 

av dem som fördömer samt Högre lojaliteter. Därefter transkriberade vi ljudfilerna från 

intervjuerna. Uppgifter som namn, namn på kollegor eller stadsdelar medtogs inte vid 

transkriberingen för att uppgifterna inte skulle kunna härledas till specifika deltagare. 

För att ytterligare skydda deltagarnas konfidentialitet användes könsneutrala 

pseudonymer när deltagarna citerades i text. Transkriberingen gjordes ortografisk, vilket 

innebar att allt som sades samt övriga ljuduttryck antecknades (Braun & Clarke, 2013). 

Vid transkriberingen användes dataprogrammet Microsoft Word. Transkriberingarna 

skedde kort efter att intervjuerna ägt rum.  
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Den transkriberade texten lästes sedan igenom ett flertal gånger, detta för att skapa en 

helhetsbild och bli bekant med materialet. I samband med detta gjordes anteckningar i 

marginalen vid uttalanden och eventuella citat markerades som kunde vara användbara 

vid fortsatt analys. Därefter kodades allt material av intresse och relevans i relation till 

syfte vilket var en komplett kodning (Braun & Clarke 2013). Tolkning av materialet 

gjordes på en semantisk nivå, vilket innebar att tolkningen gjordes på vad deltagarna 

uttryckte under intervjun och ingenting utöver det som exempelvis tonfall (Braun & 

Clarke, 2006). Varje enskild transkription arbetades igenom systematiskt, noggrant samt 

behandlades likvärdigt. De material som vi ansåg vara relevant till något av de 

utformade temana klipptes ut manuellt. Dessa utdrag från datamängden kodades. 

Koderna kunde bestå av antingen ett ord eller en kort mening (för exempel se Tabell 1). 

De delar som kodades var av varierande storlek och flera koder kunde representera 

samma del av datamängden.   

 
Tabell 1. Exempel på kodning  

Utdrag av data    Kod 
 

 
Ja den erfarenhet som jag har de är väl klienter som har Brottet rättfärdigas genom att klienterna 
brott jag ser man kan relatera till hedersrelaterat våld på refererar till sin hederskultur 
så sätt att deras kultur på nått vis försvarar de här brottet 
som dom är dömd för och att dom äh uppger att dom 
skulle göra samma sak en gång till om äh de krävdes  
så och att dom inte ser att de är nått som att dom inte 
ser de som ett brott utan som ett nödvändigt för deras  
heder (Sam)  
  

 

I samband med att kodningen genomfördes placerade vi koden med tillhörande data 

under ett av de befintliga teman som vi ansåg reflektera koden. Datamängden som vid 

den första genomgången av materialet inte kodades lästes igenom ytterligare i syfte att 

finna material som eventuellt missats. Data som ansågs vara relevant till syftet kodades 

för att sedan placeras under det tema som koden reflekterade tillsammans med det 

tidigare kodade materialet. Därefter lästes all data igenom tema för tema i syfte att se 

om de tillsammans formade ett sammanhängande mönster. De koder som inte matchade 

temat de återfanns i förflyttades till ett tema som ansågs reflektera koden på ett bättre 

sätt. I syfte att skapa en överblick och se relationer mellan koder under respektive tema 

utformades en separat tankekarta för varje tema. De fem utformade tankekartorna gjorde 
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att vi kunde urskilja att vissa koder hade liknande innebörd. De koder som hade 

liknande innebörd bildade tillsammans ett sub-theme (underliggande tema, egen övers.), 

för exempel se Figur 1. Exempel på en kod som återfanns i det underliggande temat 

bristande ansvartagande var; ”minimera det egna ansvaret”.  

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 1. Exempel på en tankekarta  

 

Förförståelse   

Den förförståelse vi hade inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck var införskaffad 

genom enskilda föreläsningar och seminarium på Kriminologprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Inför studien genomfördes en litteraturgenomgång inom 

området i syfte att skapa en helhetsbild av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi hade en 

uppfattning från tidigare forskning att gärningspersoner som utövat hedersrelaterat våld 

och förtryck använder neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Anställda 

inom Kriminalvården förväntades ta detta i beaktan i det brottspreventiva arbetet. Detta 

kan ha gjort att vi förväntade oss en viss typ av svar vid intervjutillfällena vilket kan ha 

återspeglats i vissa följdfrågor. För att minimera risken att denna förförståelse skulle 

påverka vår fortsatta analys genomförde vi samtliga steg i analysen tillsammans. På 

detta sätt hade våra enskilda erfarenheter och upplevelser minimal inverkan på analysen.   

 

Studiens begränsningar    

Det förelåg ett antal begränsningar med studien. En begränsning var att det fanns 

svårigheter med att rekrytera deltagare. De personer som kontaktades hade till stor del 

inte kommit i kontakt med klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck. En 

anledning till detta kan vara att det inte finns någon specifik brottsrubricering för dessa 

handlingar som beskrivits av Cinthio (2010). Det kan göra att klienter som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck blivit dömda för exempelvis misshandel där motivet 

Förnekande av ansvar 

 
Arbetsmetoden anpassas utifrån 

klienternas ansvarstagande  

 
Svårigheter i det 

brottspreventiva arbetet 

 
Bristande 

ansvarstagande 
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kan vara oklart. Problem med rekryteringsprocessen resulterade i att majoriteten av 

deltagarna arbetade på samma anstalt dock ansåg vi att denna begränsning var av 

mindre betydelse. Detta då kvalitativa studier ämnar undersöka enskilda personers 

upplevelser eller erfarenheter enligt Braun och Clarke (2013), vilka kan skilja sig åt 

bland anställda på samma arbetsplats.  

 

En annan begränsning var att datainsamlingen skedde via telefonintervjuer. Braun och 

Clarke (2013) förespråkade personliga intervjuer men på grund av tidsaspekten samt 

ekonomiska aspekter var detta inte möjligt för denna studie då deltagarna var utspridda i 

olika delar av landet. Telefonintervjuerna bidrog till att både deltagarna och vi kunde 

vara flexibla med tider för intervjuerna samt vara tillgängliga med kort varsel. En av 

nackdelarna med telefonintervjuer som vi upplevde var att dynamiken i samtalen 

försvagades då kommunikationen enbart skedde med rösten. Detta gjorde att den av oss 

som ansvarade för intervjun tvingades vara lyhörd för tystnader och hela tiden göra en 

aktiv bedömning om tystnaden berodde på att deltagaren behövde tid till eftertanke eller 

om det var slutet på ett svar. Eftersom vi inte kunde urskilja deltagarnas kroppsspråk 

kunde missbedömningar ske där vi exempelvis avbröt deltagaren med en följdfråga. 

Detta skapade även en svårighet när vi ställde intervjufrågorna då det var svårt för oss 

att uppfatta om deltagaren hade tolkat frågan som var menat. Denna begränsning kan ha 

orsakats av att vi varit otydliga i formuleringen av frågorna. I de intervjuer där det var 

tydligt att syftet med frågorna inte framgick försökte vi förtydliga dem med följdfrågor. 

En annan nackdel med telefonintervjuer var problem med tekniken där ett samtal bröts 

och vid två intervjuer var det problem med telefontäckningen. Det gjorde att det 

emellanåt var svårt att höra exakta ord och uttryck vilket försvårade transkriberingen 

och i vissa fall förlorades kontexten.  

 

Resultat och Diskussion  

Innan analysen påbörjades konstruerades fem teman utifrån teorin om 

neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Under varje tema placerades koder 

som tillsammans bildade sammanhängande mönster. Av dessa mönster utformades 12 

underliggande teman (se tabell 2).           
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Tabell 2. Teman och underliggande teman 
 

Teman    Underliggande teman  
 

 
Förnekande av ansvar   Bristande ansvarstagande 

Svårigheter i det brottspreventiva arbetet  

   Arbetsmetoden anpassas utifrån klienternas ansvartagande   

 

Förnekande av skada  Heder – en privat uppgörelse  

   Samtal kring offrets skada 

 

Förnekande av offer  Offret har bidragit till sin egen viktimisering   

   Förändra inställningen till offret  

 

Fördömande av de som fördömer  Fördömande av rättssystemet 

   Förtroendeingivande arbete  

   Öka kunskapen om rättssamhället  

 

Högre lojaliteter    Lojalitet mot släkten  

   Betydelsen av klienternas sociala nätverk   

 

 

Deltagarna i studien upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

rättfärdigade sitt brott genom att tillämpa de fem neutralisationsteknikerna av Sykes och 

Matza (1957). Vidare framkom att deltagarna nyttjade ett antal olika arbetssätt för att 

arbeta brottspreventivt med dessa klienter utifrån vilken eller vilka tekniker de 

tillämpade. Slutligen upplevde deltagarna att de arbetsmetoder och verktyg som fanns i 

nuläget inom Kriminalvården inte var anpassade för arbetet med klienter som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck som tillämpade neutralisationstekniker.  

 

Förnekande av ansvar  

Temat inspirerades av den första tekniken, förnekande av ansvar, som Sykes och Matza 

(1957) beskrev i teorin om neutralisationstekniker. Det centrala i denna teknik var att 

gärningspersonen ansåg att den brottsliga handlingen låg utanför dennes egen kontroll 

där han eller hon betraktade brottet som nödvändigt eller som en olyckshändelse (Sykes 

& Matza, 1957). Inom detta tema skapades tre underliggande teman som berörde hur 

deltagarna upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck förnekade 

ansvaret samt hur deltagarna arbetade brottspreventivt med ansvarstagande. Exempel på 

koder som reflekterade dessa teman var; ”minimera det egna ansvaret”, ”behövs bättre 

tekniker för att få klienten att ta ansvar” och ”samtalsmetodiken anpassas utifrån 

klientens ansvarstagande”.  
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Bristande ansvarstagande  

Deltagarna upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck hade en 

tendens att minimera det egna ansvaret eller ta avstånd helt från brottet. Deltagarna 

uttryckte att en del klienter ansåg att de inte hade något annat val än att bruka våld eller 

förtryck för att återupprätta den förlorade hedern. Detta var överensstämmande med vad 

Doğan (2014c) rapporterade, att personer som brukat våld för att återupprätta hedern 

upplevde att de inte hade någon annan valmöjlighet. Brottet sågs således som 

nödvändigt vilket Sykes och Matza (1957) beskrev vara en central del i tekniken 

förnekande av ansvar. Enligt deltagarna kände sig vissa klienter tvingade att agera 

annars skulle de betraktas som svaga eller omanliga. Haj- Yahia (2005) presenterade 

resultat som tydde på att hedersvåldet betraktades som en del av kulturen och inte som 

ett brott, vilket bekräftades av deltagarnas upplevelse att det fanns en attityd bland 

klienterna att det var hederskulturen som gjorde att de begick brottet och att de inte hade 

något personligt ansvar för handlingen.  

 

Det är att man gärna gömmer sig bakom det här alltså att 

det är ett hederstänk, att man inte vill ta ansvar för våldet 

och gärna gömmer sig bakom hedersvåldsproblematiken. 

(Jamie) 

 

Svårigheter i det brottspreventiva arbetet 

Deltagarna upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck var svåra 

att arbeta brottspreventivt med när de helt eller delvis förnekade ansvar för brottet. 

Deltagarna antydde att om en klient försöker förtränga handlingen genom att 

exempelvis vägra prata om det kan han heller inte acceptera brottet och tar därmed inte 

ansvar. Klienterna kan likväl inte ta ansvar enligt deltagarna om de inte inser vad som 

var felaktigt med den brottsliga gärningen. Det framkom att det brottspreventiva arbetet 

påverkades till stor del av vilket ansvarstagande klienten hade.  
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Det är ju A och O egentligen för att om man inte anser att 

man har gjort någonting, om man anser att man är 

oskyldigt dömd, orättvist dömd då har man ju svårare att 

bearbeta det som gjorde att man faktiskt begick brottet. 

Förnekar man helt så kan man ju inte ändra på nått. 

(Billie)  

 

Värderingar om att hedersrelaterat våld och förtryck var rättfärdigat och ingenting som 

klienterna var ansvariga för upplevdes av deltagarna vara djupt rotade. Klienterna som 

uppvisade dessa värderingar var svåra att påverka enligt deltagarna. De påpekade dock 

att arbetet måste börja någonstans för att senare kunna utvecklas. Samtidigt menade 

deltagarna att arbetet med att förändra dessa värderingar var en viktig del i det 

brottspreventiva arbetet. Vidare upplevde de att processen med att påverka en klient att 

se sin egen delaktighet i brottet var lång och tidskrävande då insikt till förändring måste 

komma inifrån.   

 

Det här är en lång process men de är ju så vi måste börja 

tänker jag, man måste så frön och man måste börja prata 

om de någonstans och försöka ändå så gott man kan å 

förändra. (Alex) 

Detta resultat var samstämmigt med vad Sedem och Ferrer-Wreder (2015) rapporterade, 

att det tar tid att förändra värderingar och normer hos en person. I linje med detta ansåg 

deltagarna att det var lättare att arbeta med de klienter som hade en längre 

anstaltsvistelse då det fanns mer utrymme att arbeta med klienternas ansvarstagande. De 

klienter som hade en längre verkställighet hade således större möjlighet att delta i någon 

form av program som exempelvis IDAP. Vissa av deltagarna antydde att 

Kriminalvårdens redan knappa resurser borde riktas mot de klienter som uppvisade en 

antydan till att ta ansvar. Det eftersom klienterna då var lättare att motivera till att 

förändra sin syn på det hedersrelaterade våldet och vilket ansvar de hade i brottet.   
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Det är ju väldigt svårt när någon blånekar och någonstans 

önskar man ju att vi hade oändliga resurser också, det har 

vi inte. Så ibland blir det så att man får välja lite och jag 

kan ju känna att vi ska lägga det mesta krutet på dem som 

är något sånär medgörliga (…) Om vi ska lyckas någon 

sånär tror jag att vi får lägga krutet på dem som vill 

någonting. (Alex)    

 

Arbetsmetoden anpassas utifrån klienternas ansvarstagande    

Klienternas ansvarstagande styrde deltagarnas brottspreventiva arbete. Deltagarna 

uppgav att IDAP var det enda program som fanns att tillgå i det brottspreventiva arbetet 

med klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck som delvis tog ansvar för 

brottet. Det skapade dock svårigheter eftersom klienterna som medverkade i detta 

program var tvungna att till viss del ta ansvar för brottet enligt Tobiasson och Eriksson 

(2010). När klienterna inte tog ansvar och inte fick möjlighet att medverka i IDAP 

upplevde deltagarna svårigheter med det brottspreventiva arbetet. Deltagarna menade 

att det saknades specifika arbetsmetoder eller riktlinjer för hur de ska arbeta i dessa 

situationer. Trots att Ghazinour et al. redan 2007 föreslog att arbetsmetoder för dessa 

klienter rent generellt bör utvecklas i syfte att underlätta det brottspreventiva arbetet 

finns det inte några program inriktat specifikt mot hedersrelaterat våld och förtryck 

inom Kriminalvården idag enligt J. Yourstone (personlig kommunikation, 29 april, 

2015). Förslaget från Ghazinour et al. (2007) var samstämmigt med deltagarnas 

önskemål om förbättrade arbetsmetoder riktade mot klienter som utövat hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

 

Det är ju de som är svårigheterna att de (klienterna) inte 

kan se någonting fel i det, även om det är ett mord så är 

det inte fel utan det är rätt. […] Det är ju det som är 

svårigheten att kunna få verktyg kanske hur man ska jobba 

vidare, hur ska man göra för att nå fram? (Sam)   
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Enligt Tobiasson och Eriksson (2010) är IDAP ett program som är riktat mot de klienter 

som hade utövat våld eller hot mot sin partner. Att klienter som utövat hedersrelaterat 

våld och förtryck fick genomgå detta program kan ses som problematiskt då tidigare 

forskning rapporterade att det fanns stora skillnader i motivet mellan de som utövar 

partnervåld och de som utövat hedersrelaterat våld och förtryck (Carbin, 2013; 

Darvishpour, 2010; Roberts et al., 2014). Deltagarna upplevde att det var positivt att 

klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck medverkade i IDAP. Detta då 

klienterna kunde påverkas lite och kanske börja reflektera över sina värderingar även 

om det förelåg en motvilja till att förändra sitt tankesätt gällande hedersvåld och 

förtryck och deras ansvar. En annan positiv aspekt av IDAP som deltagarna upplevde 

var att samtalen främst skedde i grupp. Gruppdynamiken kunde skapa en 

trygghetskänsla vilket kunde leda till att klienterna kände sig bekväma att reflektera och 

sätta ord på sin brottsliga handling. Den positiva gruppdynamiken som skapades i 

gruppsamtalen upplevde deltagarna spred sig vidare till avdelningen. Detta gjorde att 

diskussionerna om våld och värderingar fortsatte ute på avdelningen efter 

gruppsamtalen vilket kunde leda till att klienterna började reflektera kring sin egen 

delaktighet i brottet. 

 

Jag tänker att kommer dem i programmet så har jag svårt 

att se att man kan delta i ett sådant här program som ändå 

är ganska omfattande och kräver att alla i gruppen är 

liksom aktiva utan att ta med sig ett enda smack därifrån. 

(Alex) 

 

Ghazinour et al. (2007) menade att det saknades evidens för att program som 

exempelvis IDAP hade en positiv inverkan på klienter som utövat hedersrelaterat våld 

och förtryck. Trots att Ghazinour et al. (2007) påpekade detta upplevde deltagarna att 

programmet hade någorlunda inverkan på dessa klienter medan de befann sig på 

anstalten. Med det i åtanke kanske det inte behövs några nya program för dessa klienter, 

detta stöds av Brå (2012) som rapporterade att en del forskare menade att våld ska ses 

som våld oberoende av motivet i det brottspreventiva arbetet. Denna åsikt fanns även 

bland vissa av deltagarna.  
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Utöver IDAP arbetade deltagarna brottspreventivt genom enskilda samtal när klienter 

helt förnekade ansvar för brottet. Under dessa samtal strävade deltagarna mot att skapa 

en positiv kontakt med klienterna. När en positiv kontakt förelåg upplevde deltagarna 

att klienterna lättare kunde känna tillit och därmed kunde de bli mer benägna att 

diskutera svåra ämnen eller problem. Detta gjorde även att deltagarna kunde lyfta 

känsliga diskussionsämnen som exempelvis frågan om ansvar. Då deltagarna upplevde 

att detta klientel generellt har ett motstånd till att diskutera och reflektera kring 

ansvarsbiten blir kontakten mellan dem och klienterna väsentlig. Vidare framkom att 

deltagarna under de individuella samtalen arbetade med reflektion. Genom reflektion 

skulle klienterna själva inse sin problematik och vad som hade lett till anstaltsvistelsen. 

Det kunde bland annat ske genom hänvisningar till domen som skapade en diskussion 

runt brottet.  

 

I grupp är de bara dem som är villiga att genomgå 

program, som har visat någon motivationsvilja och sen 

även att dem har erkänt, tagit ansvar för vissa handlingar. 

Men dem som absolut inte är motiverade och förnekar helt 

och hållet, har man oftast individuella samtal med. Mycket 

sådana motivationssamtal där man lägger väldigt mycket 

vikt just på att försöka motivera dem till förändring. 

(Robin)  

 

Förnekande av skada  

Temat inspirerades av den andra tekniken, förnekande av skada, från teorin om 

neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Denna teknik syftade till att en 

person inte hade insikt gällande vilken skada brottet kunde orsaka offret eller dennes 

egendom. Enligt Sykes och Matza (1957) kunde ett brott ses som en uppgörelse mellan 

två eller flera individer som inte skulle beröra det resterande samhället. I detta tema 

framställdes två underliggande teman som innefattade hur deltagarna upplevde att 

klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck förnekande skada samt hur 

deltagarna arbetade brottspreventivt utifrån det. Koder som förekom under dessa teman 
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var exempelvis; ”klienten tar ansvar men anser att handlingen var moraliskt rätt” och 

”vill skapa insikt i vad skadan har inneburit för offret”.   

 

Heder - en privat uppgörelse   

Deltagarna upplevde att det fanns åsikter bland klienter som utövat hedersrelaterat våld 

och förtryck att om en medlem inom familjen hade betett sig skamfullt var det familjen 

som stod för bestraffningen. Den förlorade hedern ansågs av klienterna vara en privat 

familjeangelägenhet och ingenting som samhället skulle bestraffa enligt deltagarna. Det 

fanns även en åsikt att samhället inte skulle beakta hur klienterna valde att uppfostra och 

behandla sin familj då det ansågs vara privata angelägenheter.  

 

Hedersproblematiken då håller man väl sakerna inom 

familjen så att säga. […] Har man blivit så förnedrad så 

har dem i kulturen, så har man rätt och göra sig av med det 

problemet eller vad man ska säga. (Charlie)  

 

Deltagarnas upplevelse av förnekande av skada som presenterades ovan låg i linje med 

det Eisner och Ghuneim (2013), Haj-Yahia (2005) samt King (2008) presenterade. 

Deltagarna upplevde att de klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

generellt sett ansåg att samhället lade sig i en privat uppgörelse. Detta resultat stämde 

överens med beskrivningen av tekniken förnekande av skada i teorin om 

neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Vi uppfattade att detta var en teknik 

som deltagarna inte upplevde att klienterna gav uttryck för i lika stor utsträckning som 

andra tekniker, exempelvis förnekande av ansvar. En möjlig anledning till detta kan 

vara att personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck inte tillämpar denna 

teknik i lika stor utsträckning som de tillämpar de andra neutralisationsteknikerna. Detta 

påstående stöttas av Doğan (2014b, 2014c) som valde att inte applicera denna teknik i 

sin studie. Enligt Sykes och Matza (1957) kan olika tekniker vara mer framträdande 

beroende på typ av brott. Detta kan vara viktigt att ta i beaktan vid framtida bearbetning 

av befintliga eller utveckling av nya program eller arbetsmetoder kring det 

brottspreventiva arbetet med detta klientel.  
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Samtal kring offrets skada   

När klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck helt eller delvis förnekade 

offrets skada, både fysiskt och psykiskt, arbetade deltagarna brottspreventivt med 

individuella samtal. Under dessa samtal arbetade deltagarna med att öka klienternas 

förståelse för vad skadan hade inneburit för offret rent känslomässigt och även hur 

brottet hade påverkat offret fysiskt i form av kroppsliga skador.  

 

Det handlar ju om att man vill att de (klienterna) ska förstå 

vad det är de har gjort och vad de har orsakat en annan 

människa. (Alex)   

 

Vidare hade detta klientel i stor utsträckning även själva varit offer för någon form av 

våld i barndomen enligt deltagarna. Om det var fallet arbetade de med att klienterna 

skulle reflektera över hur de själva hade upplevt våldet och vilka skador det hade 

medfört och jämföra det med vad de hade utsatt offret för. Syftet med detta var att få 

klienterna att ifrågasätta sina värderingar kring hedersrelaterat våld och förtryck för att 

förebygga återfall till det gamla beteendemönstret.  

 

Det börjar oftast med att klienterna vill prata om vad de 

själva har blivit utsatta för, hur de själva har varit offer i 

olika sammanhang. Då försöker jag styra in det (samtalet) 

på deras offer och försöker dra en parallell till deras egen 

utsatthet. Försöker få dem att förstå att de kanske har fått 

sina offer och känna precis som de har känt över 

någonting i livet. (Jamie)   

 

Förnekande av offer  

Föreliggande tema konstruerades utifrån tekniken förnekande av offer i teorin om 

neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). En gärningsperson som använde 

denna teknik lade över ansvaret för den brottsliga handlingen på offret och såg inte sin 

egen delaktighet i brottet (Sykes & Matza, 1957). Två underliggande teman arbetades 

fram och innehöll hur deltagarna upplevde att klienter som utövat hedersrelaterat våld 
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och förtryck förnekade sitt offer samt deltagarnas brottspreventiva arbeta med att 

förändra inställningen till offret. Koder som förekom var bland annat ”offret har bidragit 

till sin egen viktimisering” och ”få klienten att se sin egen roll i brottet genom att 

återberätta”.   

 

Offret har bidragit till sin egen viktimisering    

Generellt upplevde deltagarna att de klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck inte ansåg att det fanns ett offer för brottet. Klienterna hade enligt deltagarna 

gett uttryck för att offret hade bidragit till sin egen utsatthet genom att dra skam över 

familjen. Offret hade inte följt de kulturella normer som fanns inom den sociala gruppen 

och klienterna menade, enligt deltagarna, att om offret inte hade brutit mot dessa hade 

aldrig brottet behövt uppstå. Att offret ansågs bidragit till sin egen viktimisering genom 

oönskat beteende var något som även rapporterades av Baldry et al. (2013), Caffaro et 

al. (2014) och Haj-Yahia (2005).  

 

Det känns som att de (klienterna) ofta lägger över skulden 

på kvinnorna eller barnen och säger ”ah men hade hon 

bara vetat hur hon beter sig så hade det här aldrig behövt 

hänt” […] alltså dem lägger skulden tillbaka på offret. 

(Love) 

 

Vidare upplevde deltagarna att många av dessa klienter såg sig själva som offer och att 

klienterna ansåg att offret för brottet uppfattades som en ägodel eller ett problem och 

därmed inte borde betraktas som ett offer. Denna syn på offret rapporterades även av 

Doğan (2014c) där deltagarna förnekade offrets existens genom att inte erkänna 

släktskapet eller att inte nämna dem vid namn. Genom att ha dessa värderingar kan 

klienterna anse sig ha rätt att utöva våld eller förtryck gentemot sitt offer. 

 

Brottsoffrena är ju ibland nästan som deras materiella, 

nästan som om de vore deras ägodelar på något sätt. 

(Love)  
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Förändra inställningen till offret  

Om klienterna inte ansåg att det fanns ett offer upplevde deltagarna att det var svårt att 

arbeta brottspreventivt. Deltagarna menade att om det brottspreventiva arbetet skulle ha 

någon effekt var klienterna tvungna att erkänna att det fanns ett offer för handlingen. Att 

arbeta med detta tog tid och det enda deltagarna upplevde att de kunde göra var att 

motivera klienterna till att förändra sin inställning till offret. Arbetet med att förändra 

inställningen till offret upplevdes vara en tidskrävande process där det fanns svårigheter 

att nå de klienter som hade en kortare anstaltsvistelse. 

 

Man får motivera, motivera, motivera (…) för är inte 

klienten motiverad eller ens vill erkänna att det finns ett 

offer då kan man inte jobba med något. (Jamie) 

 

I de motiverande samtalen arbetade deltagarna med att försöka skapa en insikt hos 

klienterna gällande hur offret hade upplevt brottet känslomässigt. Detta beskrevs vara en 

av grundstenarna i de brottspreventiva program som tillämpar KBT (Fox, 1999; 

Ugelvik, 2012). För att skapa denna insikt arbetade deltagarna bland annat med att få 

klienterna att se sin egen del i handlingen. Det kunde ske genom att de först fick berätta 

sin syn på händelsen vilken sedan deltagarna återberättade. Under samtalets gång 

upplevde deltagarna det som viktigt att ha kontroll över sitt kroppsspråk och inte 

använda kroppsspråket för att bekräfta klienterna om de pratade illa om sina offer. 

Syftet med att återberätta var att klienterna själva skulle få lyssna på vad de hade 

uttryckt och hur det tolkades av deltagarna. Genom att använda denna arbetsmetod var 

förhoppningen att klienterna skulle se sin egen delaktighet i brottet och inte lägga över 

skulden på offret.  

 

Sen så pratar man ju också om den personen skulle göra 

någon annan illa, hur den personen skulle känna sig (…) 

hur han till exempel skulle motta ett slag från någon 

annan, för att försöka få den att kanske komma in i någon 

situation. Att han förstår att det (våld) inte är den bästa 

lösningen. (Charlie)  
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Vilket har beskrivits ovan tillämpar deltagarna återberättande samtal när klienterna 

förnekar sitt offer. Denna arbetsmetod beskrevs även av Fox (1999) vara användbar i 

det brottspreventiva arbetet där klienterna har moraliserat sin handling genom att 

använda neutralisationstekniker. Trots att deltagarna upplevde det som svårt att arbeta 

brottspreventivt när klienter förnekar sitt offer har Fox (1999) funnit att återberättande 

som arbetsmetod fungerat positivt bland personer som rättfärdigat sitt brott genom att 

tillämpa neutralisationstekniker, däribland förnekande av offer. Ugelvik (2012) 

argumenterade vidare för att utveckla detta ett steg till och övergå till faktiska rollspel 

då detta kan få klienterna att uppleva situationen ur offrets perspektiv. Följaktligen kan 

denna metod utveckla redan befintliga arbetssätt och skapa en djupare förståelse hos 

klienterna för offrets upplevelse.  

 

Fördömande av dem som fördömer   

Temat inspirerades av den fjärde tekniken, fördömande av dem som fördömer, i teorin 

av neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Tekniken syftade till att en 

person främst fokuserade på samhällets reaktioner istället för på sin egen handling. Tre 

underliggande teman skapades varav ett tema reflekterade vad deltagarna upplevde att 

klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck hade för inställning till det svenska 

rättssystemet. Resterande teman beskrev hur deltagarna upplevde att de arbetade 

brottspreventivt i de fall klienterna fördömde rättssystemet i Sverige. Koder som 

förekom var exempelvis; ”matriarkat”, ”myndighetsförakt” och ”informera om svenska 

lagar”.  

 

Fördömande av rättssystemet   

Deltagarna upplevde att de klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

uttryckte en oförståelse och ett missnöje mot den svenska lagstiftningen och 

rättssystemet i stort. Missnöjet grundade sig främst i att klienterna kände att de var 

oskyldigt dömda och att rättssystemet visade en avsaknad av förståelse för 

hederskulturen vilket hindrade klienterna att leva utifrån de normer som var accepterade 

inom kulturen enligt deltagarna. Att gärningspersoner uppvisar ett missnöje mot de som 

fördömer brottet beskrevs av Sykes och Matza (1957) vara centralt för de personer som 

tillämpar tekniken ”fördömande av de som fördömer”. Vidare menade deltagarna att 
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klienterna enligt sig själva hade gjort vad som var rätt enligt deras kultur och att straffen 

påvisade en främlingsfientlighet från samhällets sida. 

 

De (klienterna) tycker att de är oskyldigt dömda, de tycker 

att de har betalat ett högt pris och de tycker ju att det är 

politiskt, att det är av politiska skäl de har blivit 

bestraffade så att säga. (Charlie) 

 

Enligt deltagarna ansåg klienterna att det svenska samhället var ett matriarkat där 

kvinnorna hade den största delen av makten vilket gjorde att polisen litade på 

kvinnornas anklagelser och att annat bevismaterial var överflödigt.  

  

De här tankarna att kvinnorna bestämmer för mycket, det 

behövs inte någonting för att man ska bli dömd, det 

kommer de (klienterna) ganska ofta med. (Billie)   

 

Förtroendeingivande arbete 

När en klient uppvisade en fientlig inställning till rättssystemet upplevde deltagarna att 

det försvårade eller till och med förstörde det brottspreventiva arbetet. I syfte att skapa 

eller återskapa ett förtroende för rättssystemet uppgav deltagarna att de arbetade med att 

vara noga med hur de uttryckte sig i samtal och motiverade tydligt grunden för varje 

beslut, exempelvis vid avslag av telefonkontakt. Ett konsekvent handlade där alla 

anställda hade liknande arbetssätt eftersträvades för att uppvisa en enad fasad. Om eller 

när en klient visade en förståelse för rättssystemet uppgav deltagarna att det var lättare 

att börja bearbeta hedersvåldsproblematiken.  

 

De (klienterna) är väldigt kritiska i allmänhet mot 

rättssystemet men de får de vara i sådana fall. Vi arbetar 

på som vanligt. (…) Vi arbetar med att skapa förtroende så 

att de här klienterna ändå ska vilja arbeta med sin 

problematik trots deras attityder mot rättsväsendet. (Jamie)    
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Öka kunskapen om rättssamhället  

Deltagarna upplevde att klienterna hade en bristande kunskap gällande rättssystemet 

vilket påverkade det brottspreventiva arbetet i en negativ riktning. Därför riktade 

deltagarna resurser till att informera klienterna om den svenska lagstiftningen och 

förklara hur den är uppbyggd. Det ska poängteras att en del klienter kunde förstå 

lagstiftningen men upplevde den svår att leva efter enligt deltagarna. Genom att öka 

kunskapen om den svenska lagstiftningen önskade deltagarna skapa en förståelse bland 

klienterna så att de vet vilka lagar och regler som gäller när de lämnar anstalten. 

 

Det enda vi kan göra det är att informera och gång på gång 

försöka förklara vad det är för lagar och regler som gäller i 

Sverige (…) man försöker påtala hur man ser på 

jämställdhet och relationer i Sverige, vad som är tillåtet 

och inte. (Robin)   

 

Högre lojaliteter  

Temat inspirerades av Sykes och Matzas (1957) sista teknik, högre lojaliteter, i teorin 

om neutralisationstekniker. En person som använde denna teknik prioriterade normer 

hos sin sociala grupp högre än samhällets normer, oavsett om det innebar att bryta mot 

samhället lagar och normer. Detta tema genererade två underliggande teman varav ett 

återspeglade hur deltagarna upplevde att de klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck påverkades av sina anhöriga. Det andra behandlade hur deltagarna arbetade 

brottspreventivt i de fall de upplevde att klienterna påverkades att bryta mot svensk lag 

av sina anhöriga. Exempel på koder som förekom var ”familjen står över lagen” och 

”lättare att jobba med en klient som inte får andra värderingar utifrån” 

 

Lojalitet mot släkten 

Deltagarna upplevde att det fanns en inställning bland klienter som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck att familjens eller släktens vilja prioriterades högre än 

den svenska lagstiftningen. Detta synsätt ligger i linje med vad Sykes och Matza (1957) 

presenterade gällande tekniken högre lojaliteter. Följaktligen upplevde deltagarna att 

personer som utövat hedersrelaterat våld och förtryck tillämpade denna teknik vilket 
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överensstämmer med Doğans (2014c) resultat. Vidare hade klienterna uttryckt till 

deltagarna att det var deras plikt att till varje pris, även om det bröt mot lagen, 

återupprätta den förlorade hedern. Enligt deltagarna hyste vissa klienter en motvilja att 

skada en nära anhörig men att trycket från släkten att återuppta hedern hade varit för 

stark.  

 

I de här kulturerna är det ju familjen och kollektivet, 

släkten som står högre än vad staten, nationen och 

myndigheterna gör. Det är ju mycket viktigare för dem än 

vilka lagar som gäller i samhället. (Billie) 

 

Doğan (2014c) och Sedem och Ferrer-Wreder (2015) fann en rädsla hos personer som 

var uppväxta i en kultur där heder var centralt för att exkluderas från samhällets 

gemenskap om inte hedern återupprättades. Detta låg i linje med deltagarnas 

upplevelser i denna studie, att klienterna tvingades förskjuta sin egen vilja och istället 

underkasta sig kollektivets vilja på grund av rädsla att förlora hedern ytterligare. Det 

betydde att klienterna kunde förstå att handlingen var fel enligt lagen men den sociala 

gruppen rättfärdigade handlingen genom att mena att de var moraliskt rätt enligt de 

kulturella normer och värderingar som fanns inom kollektivet.  

 

De agerar ju själva men de agerar ju samtidigt på något 

tryck utifrån, någon kultur och heder som finns i samband 

med släkten. (Sam)  

 

Betydelsen av klienternas sociala nätverk 

Deltagarna upplevde att arbetet med klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck som ansåg att släkten stod över lagen hade flera aspekter. Detta då anställda 

inne på anstalten arbetade med att försöka förändra klienternas syn på våld och förtryck 

men att släkten som befann sig utanför anstalten sedan uppmuntrade till våld och 

förtryck för att upprätthålla hedern. En av svårigheterna som deltagarna upplevde i det 

brottspreventiva arbetet med dessa klienter var att deltagarna enbart hade möjlighet att 

arbeta med klienterna inne på anstalten. Deltagarna gav uttryck för att det 

brottspreventiva arbetet inne på anstalten skulle underlättas om de hade möjlighet att 
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jobba med en hel släkt istället för med en enskild individ. Även om en klient skulle 

förändra sina värderingar och sin syn på hedersvåld, vilket var ett stort steg, inne på 

anstalten var risken stor att släkten kunde påverka klienten efter frigivning så att denne 

återgick till de gamla värderingarna om hedersvåld. Vissa deltagare upplevde att de inte 

kunde styra över vilka kontakter klienterna hade med släkten medan en del deltagare 

upplevde att de till viss del kunde påverka vilka personer klienterna fick ta kontakt med. 

På detta sätt försökte deltagarna begränsa kommunikation mellan klienterna och de 

personer som eventuellt hade värderingar som stöttade hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Det ju bra för de här personerna (klienterna) att ha kontakt 

med sin familj, samtidigt så kan man ju se också negativt 

ur den aspekten om vi jobbar med behandling och att 

samtidigt får de ju kanske ett annat budskap då från 

anhöriga och så blir de ju kontraproduktivt emellan där. 

(Sam) 

 

Att begränsa klienternas kommunikation med anhöriga såg Sedem och Ferrer-Wreder 

(2015) som fördelaktigt då de menade att distans till personer med liknande värderingar 

var ett enkelt och effektivt sätt att arbeta brottspreventivt med denna problematik. I linje 

med detta ansåg Kobin (2013) att det var viktigt ur en brottspreventiv synvinkel att 

arbeta med klienternas sociala nätverk då de personer som ansåg att en social grupp stod 

över lagen hade större risk att återfalla i brottslighet. Att klienter ska bryta med sitt 

tidigare umgänge var ett rimligt krav som deltagarna kunde ställa på exempelvis 

livsstilskriminella.  Deltagarna ansåg dock att liknande krav var orimligt att ställa på de 

klienter som hade utövat hedersrelaterat våld och förtryck då de i sådana fall skulle 

tvingas bryta med sin familj och släkt. Det fanns således en stor risk att dessa klienter 

efter frigivning, återvände till sina anhöriga där det fanns attityder att kollektivets 

normer stod över lagstiftningen. Om detta scenario skulle inträffa fanns det en risk att 

personerna återfaller i liknande brottslighet, detta resonemang stöttas av Kobin (2013). 

För att motverka detta scenario önskade deltagarna att samhället ska ta ett större ansvar 

för dessa klienter efter anstaltsvistelsen då deltagarna enbart kan arbeta med dem under 

deras tid på anstalt. 
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Slutsats 

Det har påvisats att anställda på anstalter inom Kriminalvården upplevde att klienter 

som utövat hedersrelaterat våld och förtryck tillämpade samtliga fem tekniker från 

teorin om neutralisationstekniker av Sykes och Matza (1957). Beroende av vilken eller 

vilka tekniker klienterna tillämpade anpassade deltagarna det brottspreventiva arbetet. 

Deltagarna upplevde dock att de arbetsmetoder och riktlinjer som fanns inom 

Kriminalvården för tillfället var otillräckliga i det brottspreventiva arbetet med dessa 

klienter.  

 

Trots att det framkom att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck använde 

de fem neutralisationsteknikerna uppfattade vi att tekniken förnekande av skada inte 

tillämpades i lika stor utsträckning som andra tekniker i denna studie, exempelvis 

förnekande av ansvar. Resultatet som presenterades kan ha påverkats av hur frågorna 

kring denna teknik formulerades vid datainsamlingen, vilket diskuterats under avsnittet 

”studiens begränsningar”. Sykes och Matza (1957) framhåller dock att olika 

neutralisationstekniker används vid olika typer av brott vilket kan vara en annan 

förklaring till föreliggande resultat. Utifrån detta kan antagandet göras att tekniken 

förnekande av skada kanske inte är central när personer som utövat hedersrelaterat våld 

och förtryck rättfärdigar sitt brott genom neutralisationstekniker. Detta antagande stöttas 

delvis av Doğan (2014c) som inte applicerade denna teknik i sin studie.   

 

Arbetsmetoder som deltagarna använde när klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtyck tillämpade neutralisationsteknikerna var bland annat individuella samtal kring 

offrets fysiska och psykiska skador, återberättande samtal, samtal som syftade till att 

öka kunskapen om svenska lagar och regler bland klienterna, begränsande av 

klienternas kommunikation med anhöriga samt behandlingsprogrammet IDAP. 

Programmet syftade till att arbeta med våldet och inte orsaken till våldet (Tobiasson & 

Eriksson, 2010). Att arbeta brottspreventivt utifrån vad som skedde och inte varför, var 

ett arbetssätt som Fox (1999) förespråkade. Carbin (2013) och Darvispour (2010) 

menade dock att det inte går att förneka att hedersrelaterat våld och förtryck är en 

specifik form av våld vilket Roberts et al. (2014) ansåg vara viktigt att beakta i det 
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brottspreventiva arbetet. Vidare argumenterade Brå (2010) att oavsett våldstyp krävs en 

bred helhetssyn i det brottspreventiva arbetet från Kriminalvårdens sida. Följaktligen 

bör program inom Kriminalvården inte bortse för det som är kärnan i 

våldsproblematiken, i detta fall hedern, utan arbeta med det också.  

 

Även om IDAP inte riktar sig direkt till klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck (Tobiasson & Eriksson, 2010), upplevde deltagarna att IDAP hade en positiv 

effekt och fungerade under tiden klienterna var på anstalt. Deltagarna poängterade dock 

att de arbetade brottspreventivt efter bästa förmåga med de metoder som fanns 

tillgängliga för tillfället men att befintliga program och metoder inte alltid kunde 

användas i det brottspreventiva arbetet med klienter som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 

Avslutningsvis efterfrågade deltagarna specifika program eller riktlinjer att arbeta 

utifrån med klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck i framtiden. I linje med 

detta samt att det saknas forskning huruvida IDAP har någon positiv effekt på personer 

som har utövat hedersrelaterat våld och förtryck (Ghazinour et al., 2007) bör vidare 

forskning fokusera på att utvärdera IDAP:s effekt på dessa klienter. Eftersom resultatet i 

denna studie påvisade att klienter som utövat hedersrelaterat våld och förtryck 

tillämpade Sykes och Matzas (1957) neutralisationstekniker bör framtida forskning ta 

detta i beaktan och eventuellt utforma brottspreventiva arbetsmetoder utifrån det.  
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Appendix A 
 

 

Studie om hedersrelaterat våld och förtryck 
 

Vi som genomför denna studie heter Malin Fredholm och Sara Wetter, studenter på 

Kriminologprogrammet i Sundsvall. Studien har en kvalitativ ansats och kommer att 

baseras på åtta till tio telefonintervjuer om cirka 45-60 minuter vardera. Dessa intervjuer 

kommer sedan ligga till grund för vår C - uppsats, vilken syftar till att undersöka hur 

anställda inom Kriminalvården upplever att de arbetar brottspreventivt med klienter som 

utövat hedersrelaterat våld och förtryck utifrån att klienterna tillämpar 

neutralisationstekniker. Du som fått detta brev förväntas ha/har haft arbetsuppgifter som 

inneburit att du varit i kontakt med personer som utövat hedersrelaterat våld och 

förtryck och därav ha viss kunskap inom området. Vi vill poängtera att det inte finns 

något rätt eller fel svar utan vi är intresserade av just din upplevelse.  

 

Intervjuerna kommer med ditt samtycke att spelas in för att sedan analyseras och 

bearbetas. Allt material behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

kontaktuppgifterna bevaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Den aktuella 

datainsamlingen används enbart till denna studie, varpå ljudfilerna kommer raderas när 

studien är godkänd. Varken ditt namn eller andra personuppgifter kommer finnas med i 

slutrapporten. Dina svar kommer således inte kunna kopplas till dig.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

När du lämnat ett muntligt samtycke till att medverka ger du även samtycke till att 

studien kan komma att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Om du är 

intresserad av att få en kopia av den färdiga studien eller har några andra frågor är du 

välkommen att kontakta någon av oss.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Malin Fredholm    Sara Wetter  

mafr1219@student.miun.se   sawe1202@student.miun.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid!  
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Appendix B 
 

Intervjuguide 
 

Till att börja med, skulle du kunna beskriva din erfarenhet inom Kriminalvården? 

Vad har du för nuvarande arbetsuppgift? Hur lång erfarenhet har du? Vad har du för 

erfarenhet av gärningspersoner som utövat hedersrelaterat våld och förtryck?  

 

 

Om en klient utövat hederrelaterat våld, vad tror du det kan ha för inverkan på 

det brottspreventiva arbetet? Anpassas arbetet specifikt?  

 

 

Hur skulle du beskriva det brottspreventiva arbetet med klienters inställning till 

brottet/brotten? Om de exempelvis inte tar ansvar för sin gärning. Anser du att det kan 

påverka det brottspreventiva arbetet negativt/positivt?  

 

 

Om exempelvis en klient inte har insikt gällande konsekvensen (konsekvens kan t 

ex.vara att offret har tillfogats kroppslig skada)av sitt handlande, hur upplever du att 

ni arbetar gentemot dessa värderingar?  Kan du beskriva/utveckla.   

 

                                                       
Kan du beskriva hur du upplever att klientens inställning till offret har för 

inverkan på det brottspreventiva arbetet? Om klienten inte anser att det finns ett 

offer, hur arbetar du då? Kan du beskriva om det finns några för-eller nackdelar i det 

brottspreventiva arbetet med dessa värderingar?  

 

 

Vad upplever du att klienter, som utövat hedersrelaterat våld, har för uppfattning 

om det svenska rättssystemet?  
 

 

Vilken inverkan, tror du, klientens inställning till rättsväsendet har på det 

brottspreventiva arbetet? Hur skulle du hantera en klient som uppvisar en fientlig 

inställning? 

 

 

Om en klient anser att det är moraliskt rätt att använda våld för att försvara 

familjens heder, kan du beskriva hur du skulle arbeta brottspreventivt i den 

situationen? Vilken inverkan, tror du, dessa normer har på det brottspreventiva 

arbetet? 

 

Är det någonting mer du känner att du vill berätta om klienter som utövat 

hedersrelaterat våld och förtryck som du tycker vi har glömt eller missat att fråga 

om?  

 

Är det någonting annat du känner att du skulle vilja tillägga? Vad som helst. 


