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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur RFSL arbetar med HBTQ-personer som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Studiens fokus är på de erfarenheter RFSL:s 

personal har av att arbeta med hedersproblematik. För att besvara vårt syfte har vi använt oss 

av en kvalitativ och hermeneutisk ansats. Fem halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 

sex intervjupersoner. Resultatet visar att HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck oftast lever ett dubbelliv, för att både ha kvar sina familjer och samtidigt kunna 

leva ut sitt HBTQ-liv. Det har visats att hederskulturen är ett sätt att leva som är värd att 

upprätthålla för dem individer som lever enligt den, även när det inte gäller de egna 

familjemedlemmarna. Detta gör att hedersvärderingarna anses vara viktigare än familjebanden. 

Resultatet visar tre styrkor med RFSL:s arbete. Dessa är HBTQ-anpassat bemötande, att det är 

en ideell organisation och att de bidrar till en HBTQ-gemenskap. Dessa tre styrkor upplever 

personalen vara viktiga för HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

En utmaning som RFSL:s personal upplever i samhället och i sitt arbete är att HBTQ-personer 

osynliggörs. Något som RFSL:s personal däremot gör för att synliggöra HBTQ-personer i 

samhället är att ifrågasätta heteronormativiteten som har en stor roll till att HBTQ-personer är 

särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQ, RFSL, ideellt socialt arbete, hederskultur, 

heder, heteronormativitet. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine how RFSL works with people from the LGBTQ 

community that are being exposed to honour related violence and oppression. The study is 

mainly focused on the experiences that the RFSL employees have working with individuals 

who have experienced honour related problems. To answer the purpose of this study we have 

used a qualitative and hermeneutic approach. Five semi-structured interviews were completed 

with six interviewees. The results show us that people in the LGBTQ community, that are 

exposed to honour related violence and oppression, often live double lives in order to be part 

of the LGBTQ community and to maintain a good relationship with their families. It is shown 

that this “honour culture” is a way to live that is worth maintaining for the people who lives 

according to it even outside of the family, which makes the values and the views about honour 

being more important than the family bonds. The results show that RFSL has three strengths: 

LGBTQ sensitive treatment, that it is a non-profit organization and actively creating a LGBTQ 

community. The employees experience that these three strengths are important to the LGBTQ 

community that is exposed to honour related violence and oppression. According to the RFSL 

employees the LGBTQ community is being made invisible in society which is problematic. 

However, the RFSL employees actively work to make the LGBTQ community more visible in 

society by questioning the heteronormativity which is instrumental in contributing to the 

LGBTQ community being exposed to honour related violence and oppression. 

 

Keywords: Honour-related violence and oppression, LGBTQ, RFSL, non-profit social work, 

honour culture, honour, heteronormativity. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till personalen från RFSL som deltog i studien. Ert deltagande har 

bidragit till att vi lyckats lyfta fram ett viktigt ämne. 

 

Vår handledare förtjänar eloge för att ha stått ut med oss. Hur förvirrade vi än har varit och hur 

många mejl vi än har skickat, har du varit en utmärkt vägledare som visat förståelse. Vi beundrar 

ditt tålamod.  

 

Det går även inte att glömma det stöd våra familjer och vänner har visat under denna mörka tid. 

Tack för att ni har stått ut med våra humörsvängningar. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi fortfarande kan vara vänner efter ett sådant 

vänskapstest. Vi skulle samtidigt aldrig klarat av det här om vi inte hade varandra, för vem 

skulle vi annars tagit ut ilskan på? 

 

 

Dilan & Muhamed 
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1. Inledning  
Hedersrelaterat våld och förtryck har under de senaste två decennierna uppmärksammats 

alltmer i Sverige. Trots det finns det fortfarande en bristande nationell statistik om 

hedersrelaterat våld och förtryck (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). Den befintliga 

statistiken i Sverige pekar på att under 2009 var det 70 000 ungdomar som levde i 

hedersförtryck (Ungdomsstyrelsen, 2009). Under 2017–2018 gjordes en kartläggning i Sveriges 

storstäder (Stockholm, Malmö och Göteborg) som visar statistik på hedersutsatthet bland 

ungdomar. Statistiken redovisar att hedersutsattheten var mellan 7–10 % i Stockholm, 9–20 % 

i Malmö och 8–13 % i Göteborg bland deltagarna (Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnstedt & 

Enelo, 2018b). Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som behöver bekämpas 

för att skydda utsatta individer. Det har visats sig att våldet kan ge både kortvariga och 

långvariga konsekvenser i form av exempelvis depression och fysiska skador (Socialstyrelsen, 

2013).  

I samhället finns det en uppfattning om att hedersrelaterat våld och förtryck sker inom 

heteronormativa relationer, vilket leder till att individer som inte passar in i den bilden inte 

uppmärksammas. I yrkesverksammas arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck finns det 

en stereotyp bild av att offret är en heterosexuell kvinna från Mellanöstern, Asien eller Afrika. 

Individer som inte passar in i den offermallen för hedersrelaterat våld och förtryck osynliggöras 

därmed. Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner (HBTQ) är en grupp som 

inte passar in i den befintliga typiska offermallen, vilket gör att de inte uppmärksammas i 

samhället när de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Att de inte uppmärksammas leder 

i sin tur till att de har större risk att bli misstrodda, diskriminerade och inte får det stöd som de 

är i behov av från samhället (Baianstovu, et al., 2018a). HBTQ-personer är alltså en särskild 

grupp som löper en stor risk att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot är 

forskningsområdet kring hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till HBTQ-personer 

bristande, då majoriteten av studierna som undersöker hederproblematik har ett fokus på 

heterosexuella kvinnor som offer (Baianstovu, et al., 2018a). Jämfört med den internationella 

forskningen som till viss del visar på HBTQ-personers utsatthet, brister den nationella 

forskningen om målgruppen. Därför finns det ett stort behov av mer kunskap kring gruppens 

utsatthet då de kan bidra till att samhället uppmärksammar HBTQ-personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. En kartläggning som Nationellt centrum för kvinnofrid (2018) 

genomfört påpekar också att det finns ett behov av kunskap kring HBTQ-personers 

hedersutsatthet. För att kunna få en mer förståelse och kunskap kring utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck behöver forskning inte enbart fokusera på unga kvinnors 

utsatthet, utan rikta sig mot olika grupper som till exempel HBTQ-gruppen (Blom, 2017). 

Socialarbetare möter individer i samhället som bär på olika sorters problematik, inklusive 

hedersrelaterad problematik (Baianstovu, 2017). Socialt arbete kan bedrivas ideellt genom icke-

statliga organisationer (Phillips, 2013), i syfte att hjälpa och stödja utsatta i samhället. Många 

icke-statliga organisationer är aktiva i att demonstrera, att lyfta fram mänskliga rättigheter, 

bedriva politiskt påverkansarbete och empowerment arbete. För många utsatta anses icke-

statliga organisationer vara en trygg plats som står upp för deras rättigheter (Lewis, 2010). 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) 

är en ideell organisation som utför socialt arbete och riktar sig till HBTQ-personer, vilket 

innebär att de har ett HBTQ-bemötande. RFSL har i nuläget omkring 7000 medlemmar och 36 

avdelningar runt om i Sverige (RFSL, 2018). Många av de som arbetar och engagerar sig i 

RFSL är HBTQ-aktivister som utför påverkansarbete och politisk förändring, där de försöker 
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lyfta fram HBTQ-perspektivet (RFSL, 2016a). Forskning kring HBTQ-personer visar att 

grunden till målgruppens utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är konsekvensen av ett 

heteronormativt samhälle (Rogers, 2017). Eftersom kvinnors utsatthet har fokuserats i 

samhällsdebatten har också samhällets stödorganisationer utformats efter utsatta kvinnors 

behov (Petzen, 2012). Woodford, Atteberry, Derr och Howell (2013) menar att det krävs av 

professionella att vara medvetna om heteronormativa strukturer för att kunna ha ett gott HBTQ-

bemötande. Organisationer som riktar sig mot HBTQ-personer visar sig ha en god kunskap 

kring målgruppen och deras förutsättningar, vilket gör att sådana organisationers HBTQ-

bemötande är god (Woodford et al., 2013). En del av RFSL:s arbete går ut på att stödja HBTQ-

personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (RFSL, 2018; RFSL rådgivning 

Skåne, u.å.). Som ovan nämnts är HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck ett område som behöver utforskas eftersom de är osynliggjorda i samhället och 

forskning (Baianstovu et al., 2018a). Eftersom RFSL ger stöd och hjälp till HBTQ-personer 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck blir organisationens arbete intressant att 

undersöka. Detta då de har erfarenheter, kompetens och kunskap om HBTQ-personers utsatthet 

för hedersrelaterat våld och förtryck som är ett outforskat område. Dessutom saknas det studier 

kring hur ideellt socialt arbete riktat till HBTQ-personer arbetar med hedersproblematik. Det 

råder en kunskapsbrist i forskning gällande HBTQ-personers hedersutsatthet, vilket behöver 

utforskas då målgruppen är osynliggjord. Sådan forskning kan göra nytta genom att samhället 

kan uppmärksamma att HBTQ-personer även kan vara en utsatt grupp för hedersrelaterad 

problematik. Vidare kan kunskap om HBTQ-gruppen ökas genom att undersöka en 

organisation som riktar sig mot HBTQ-personer då de oftast har god erfarenhet och förståelse 

för deras utsatthet. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på RFSL arbetar med HBTQ-personer 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar kommer att 

besvaras för att uppnå syftet med studien; 

1. Hur beskriver personalen på RFSL HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck? 

2. På vilket sätt arbetar RFSL:s personal med HBTQ-personer som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld    och förtryck? 

3. Vilka utmaningar och möjligheter har RFSL:s personal med sitt arbete med 

hedersproblematik? 

3. Bakgrund  
RFSL är en av de första organisationer i världen som riktar sig mot HBTQ-personer. 

Organisationen är ideell och bildades 1950 som en reaktion på den bristande acceptans som 

fanns i samhället för homosexualitet. Vid denna tid hade RFSL som mål att argumentera för 

homosexuellas rättigheter, att upplysa samhället om homosexualitet och att förenkla för 

homosexuella att träffas. Till en början handlade det om att politiskt driva fram rättighetsfrågor, 

vilket senare utvecklades till att organisationen arrangerade aktiviteter för sina medlemmar för 

att skapa en gemenskap. Dessutom utvecklades RFSL:s målgrupp till även bisexuella, 

transpersoner och queerpersoner (RFSL, 2015). De mål som RFSL strävar efter är att HBTQ-

personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som det övriga samhället. 

Vidare arbetar RFSL för att människor inte ska bli begränsade eller orättvist behandlade på 

grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller uttryck för läggningen eller identiteten. 

Andra målsättningar som RFSL arbetar efter är påvisa, kritisera och försöka upplösa 

heteronormativitet (RFSL, 2015).  
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Den verksamhet som RFSL bedriver idag innefattar flera aspekter. RFSL utför politiskt 

påverkansarbete, informerande arbete och även sociala insatser. Eftersom RFSL är en ideell 

organisation innebär det att det ideella engagemanget är det viktigaste arbetssättet. Det politiska 

påverkansarbetet utförs i form av att belysa HBTQ-personers rättigheter. Det kan innebära att 

påverkansarbetet utförs gentemot enskilda men även företag, politiker och myndigheter. Det 

informerande arbetet kan vara i upplysningssyfte, där arbetet handlar om att förändra 

föreställningar och normer utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vidare bedriver RFSL en 

stödjande verksamhet för HBTQ-personer. RFSL har kuratorer, psykologer och andra 

yrkesroller som erbjuder stödsamtal där deras expertis är inom ämnen som ”komma ut-

processer”, sexuell läggning, könsidentitet och heder (RFSL, 2016b). Stödet är tänkt att stärka 

individerna i deras självkänsla, identitet och stolthet (RFSL, 2015). RFSL arbetar även med 

projekt. Stödmottagning, utbildnings- och certifieringsverksamhet, Newcomers samt hiv och 

hälsa är exempel på olika projekt som RFSL bedriver (RFSL, 2018). Andra yrkesroller inom 

RFSL är projektledare. Projektledare planerar specifika projekt, exempelvis Newcomers. 

Newcomers är ett socialt stöd för asylsökande och nyanlända HBTQ-personer. Projektet 

bedrivs i syfte att hjälpa individerna att integreras i samhället, att informera dem om sina 

rättigheter och skyldigheter samt för att skapa en gemenskap. Projektledare planerar då 

aktiviteter inom exempelvis Newcomers (RFSL, 2016b).  

4. Tidigare forskning 
Den forskning som finns om HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är 

bristande. Forskningen som vi funnit har gjorts i länder som USA, Storbritannien, Tyskland och 

Sverige. Studierna har både haft kvalitativa och kvantitativa karaktärer bestående av intervjuer 

och enkäter. Vidare har vissa studier enbart fokus på en specifik grupp inom HBTQ-gruppen. 

Forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck, där fokus är på heterosexuella kvinnor som 

offer och män som förövare är betydligt mer utforskat. De studier som beskrivs i detta avsnitt 

som tar upp heder generellt och inte fokuserar på HBTQ-personers utsatthet har gjorts i 

Jordanien, Sverige och Storbritannien. Den nationella forskningen har en större brist än den 

internationella forskningen gällande HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 

4.1. Heder i allmänhet 

Tidigare forskning som gjorts i Storbritannien visar på att det finns en stereotyp uppfattning om 

offer och förövare. Kvinnor beskrivs som offer och män som våldsutövare (Payton, 2014). Att 

det finns en stereotyp bild av offer och förövare kan leda till att andra grupper som också kan 

vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck osynliggörs. Henry, Hayes, Frilich och 

Chermak (2018) som forskat i USA påpekar att hedersrelaterat våld och förtryck skapas när 

män upplever en förlust av kontroll över kvinnor, det beskrivs däremot inte varför det skapas 

när offret är en man eller en HBTQ-person. Vidare menar Wikström och Ghazinour (2010) att 

hedersrelaterat våld och förtryck betraktas på olika sätt i Sverige. En tolkning anses vara att 

brottet begås i hederns namn samt ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Ytterligare en tolkning 

är att hedersrelaterat våld och förtryck är kulturellt. En annan tolkning är att hedersrelaterat våld 

och förtryck inte är ett kulturellt brott, utan snarare en fråga om patriarkala maktstrukturer som 

är rådande i svenska samhället (Wikström & Ghazinour, 2010). Olika tolkningar framställs av 

Wikström och Ghazinour (2010), dock benämns ingen tolkning om hedersrelaterat våld och 

förtryck mot HBTQ-personer.  
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4.2. HBTQ och heder 

Forskning som genomförts i Storbritannien visar att heteronormativitet har en stor roll i att 

transpersoner utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det hedersrelaterade våldet mot 

transpersoner är grundad i ett heteronormativt tankesätt om att könen antingen är man eller 

kvinna, och att det finns könsroller och könsnormer som är bestämda och ska följas. 

Transpersoner blir tvingade av sina familjer att “fixa” sin identitet till det kön de tilldelades vid 

födseln. Transpersonerna kan därför tvingas att leva ett liv som för dem är falskt och får uppleva 

att de inte är accepterade av sin familj och samhället. För att bli inkluderad i familjen och att 

förhindra att förstöra familjens heder väljer ofta transpersoner att leva enligt familjens regler 

(Rogers, 2017). Rogers (2017) visar på transpersoners utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck, men tar inte upp andra grupper inom HBTQ-gruppen. Transpersoners utsatthet är 

viktig att belysa men ger ingen information om de andra individerna inom HBTQ-gruppen.  

 

I USA har forskning visat att många förövare refererar till religion och gud för att rättfärdiga 

deras negativa syn på andra sexuella läggningar än heterosexualitet (Muñoz‐Laboy et al., 2009). 

Hedersrelaterat våld och förtryck anses även vara resultatet av kulturella faktorer än religiösa 

(Henry et al., 2018). Muñoz‐Laboy et al. (2009) fokuserar i sin forskning enbart på kristna 

bisexuella personers utsatthet, där deras förövare menat att kristendomen säger att det är 

onaturligt och tabubelagt. Yip (2004) fokuserar däremot på muslimska homosexuella personers 

hedersutsatthet i Storbritannien, där deras förövare refererat till att islam förbjuder 

homosexualitet. Forskningen om hur religion påverkar HBTQ-personers utsatthet för 

hedersproblematik, fokuserar endast på vissa grupper inom HBTQ-gruppen kopplat till en 

specifik religion. Den brister i att ta upp andra HBTQ-personer och samtidigt av andra faktorer 

än religion som kan vara orsaken till utsattheten.  

 

Forskning som har ett fokus på heterosexuella kvinnor som offer i Jordanien, benämner även 

att män kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det hävdas att riskfaktorer för män 

att utsättas kan vara att de är homosexuella (Al Gharaibeh, 2015). Vidare visar forskning i 

Storbritannien att riskfaktorer för män även kan vara om de inte uppfyller den maskulina 

normen i samhället eller att de deltar i aktiviteter som strider mot kollektivets värderingar och 

normer (Eshareturi, Lyle & Morgan, 2014). Al Gharaibeh (2015) och Eshareturi et al. (2014) 

menar att det inte enbart är heterosexuella kvinnor som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck. Trots det fokuserar studierna enbart på kvinnor som offer.  Därmed sätts män som 

kan vara HBTQ-personer åt sidan i studierna.  

 

Tidigare forskning i Sverige visar att utsatta individer för hedersrelaterat våld och förtryck kan 

vara kvinnor, flickor, män, pojkar, binära och ickebinära transpersoner samt HBTQ-personer i 

alla åldrar. Vidare finns det ingen specifik etnisk eller religiös tillhörighet, utan kan vara olika. 

Varför individerna utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck anses vara grundat i att 

individerna inte följer de rådande genusnormerna. Särskilt utsatta grupper visar sig vara 

kvinnor, flickor och HBTQ-personer (Baianstovu, et al., 2018a). Baianstovu et al. (2018a) har 

till skillnad från annan forskning som bedrivits i Sverige inkluderat HBTQ-personer 

genomgående i studien. Studien visar att HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp för 

hedersrelaterat våld och förtryck, vilket gör HBTQ-personer till en viktig grupp att belysa. Då 

Baianstovu et al. (2018a) är de enda vi funnit beakta HBTQ-personer i svensk forskning, visar 

det en brist på fokus av gruppen.  

 

4.3. Arbetet med heder 

Forskning i Sverige visar att socialtjänsten har en stor roll när barn blir utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta då de ska skydda barn från våld och skada. Vidare 
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framställs att barn med hedersproblematik som haft utredningar hos socialtjänsten har varit 

utsatta för våldshot, dödshot, fysiskt våld, tvångsäktenskap och kontroll (Linell, 2017). Linell 

(2017) har ett fokus på barn utan någon beaktning till specifika grupper. Forskning som gjorts 

i Jordanien visar att socialarbetare har svårigheter när det kommer till hedersrelaterade fall. En 

svårighet hävdas vara förståelsen över de kulturella faktorerna, där utbildning om ämnet är 

viktigt för att förstå de bakomliggande faktorerna i hedersvåldet. För att förbättra situationen 

för utsatta individer krävs det även att socialarbetare driver politiskt arbete och belyser de 

mänskliga rättigheterna (Al Gharaibeh, 2016). Det som har visats i forskningen ovan är att det 

inte tas hänsyn till HBTQ-personer i arbetet för hedersrelaterad problematik. Al Gharaibeh 

(2016) fokuserar enbart på kvinnors utsatthet och menar att det sociala arbetet behöver främja 

deras livssituation. Däremot påstår Al Gharaibeh (2016) att homosexuella män också kan vara 

utsatta för hedersproblematik men menar samtidigt att arbetet ska rikta sig enbart till kvinnor.  

 

I Sverige har forskning visat att skolan har ett stort ansvar för att upptäcka barn som kan vara 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det framkommer att skolans syn på våld inom 

familjer skiljer sig beroende på vilken bakgrund eleven har. Synen på hedersproblematik bland 

lärare visar sig referera till invandrarfamiljer och berör inte de svenska barnen som har svenska 

föräldrar. Vidare uttrycks det att skolan arbetar med att informera invandrarflickor om deras 

rättigheter i Sverige, samtidigt som de arbetar med att lära pojkarna ett nytt synsätt av flickor 

och kvinnor (Gruber, 2011). Eftersom Gruber (2011) visar att lärare har en stereotyp bild av att 

offer för hedersrelaterat våld och förtryck är invandrarflickor, kan de som inte faller in i den 

bilden falla mellan stolarna. Därmed kan skolan missa exempelvis pojkar och HBTQ-personer 

som också kan vara offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare forskning som 

bedrivits i Sverige visar på att skolrektorer bemöter olika hedersrelaterade dilemman. Dessa 

dilemman handlar om att rektorer upplever att flickor behöver delta i olika aktiviteter, som deras 

föräldrar inte vill att de ska delta i. Generellt visar det sig att rektorer behandlar sådana ärenden 

på olika sätt. Dessutom upplever de flesta rektorer en osäkerhet i vad de ska göra och hur de 

ska göra det (Norberg & Törnsén, 2013). Då Norberg och Törnsén (2013) hävdar att rektorer 

enbart benämner offer som flickor, visar det att rektorerna även har en stereotyp bild av offer 

och kan därmed även missa grupper som pojkar samt HBTQ-personer.  

 

Tidigare forskning som har bedrivits i Tyskland om hedersrelaterat våld och förtryck har visat 

att stödorganisationer skapats för att stötta utsatta individer. Stödorganisationerna har utformats 

för att stötta kvinnors behov, eftersom kvinnors utsatthet har varit i fokus i samhällsdebatten. 

Däremot har HBTQ-aktivister påverkat stödorganisationerna till att inkludera även HBTQ-

personer. Hedersrelaterat våld och förtryck anses skapas ur patriarkala strukturer, vilket 

förhindrar kvinnors och icke-heterosexuellas rättigheter att leva med frihet. 

Stödorganisationerna försöker därför bekämpa maskuliniteten som utsätter kvinnor och icke-

heterosexuella för hedersproblematik. Arbetet har bidragit med att icke-heterosexuella 

personers rättigheter har fått en större omfattning och uppmärksamhet. Något som sådana 

stödorganisationer bidrar med är att hjälpa icke-heterosexuella med ”komma ut”-processen. Det 

arbete som stödorganisationerna har bedrivit med att hjälpa invandrarkvinnor och invandrare 

som är icke-heterosexuella att integreras i samhället, har fått organisationerna att bli 

finansierade av statliga, nationella och europeiska fonder som stödjer integrationsprojekt. 

Vidare har organisationernas arbete bidragit med att jämställdhetsfrågor och diskriminering av 

HBTQ-personer blivit uppmärksammade i landet (Petzen, 2012). Petzens (2012) forskning har 

varit den enda som studerat vilket stöd som HBTQ-personer kan få när de blir utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Petzen (2012) visar på hur det kan vara i Tyskland men det 

brister fortfarande kring vilken hjälp utsatta HBTQ-personer får i Sverige.  
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Forskning i Sverige om myndigheters arbete med hedersrelaterad problematik har visats vara 

bristande på grund av omedvetenhet och okunskap om ämnet. Att det finns en okunskap har 

medfört att professionella haft svårigheter att bemöta utsatta individer. Vidare har det visats att 

hedersproblematik är kopplat främst till kvinnor som är från Mellanöstern, vilket har skapat en 

stereotyp syn på vilka som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta leder till att 

individer som inte faller in i den typiska offermallen blir misstrodda av professionella (Carbin, 

2013). Forskningen visar att professionella haft svårigheter med att bemöta utsatta individer, 

vilket gör att det behövs studeras kring hur professionella hanterar dessa svårigheter. Vidare 

menar forskningen att professionella har en stereotyp offermall som påverkar deras arbetssätt. 

Det blir därför intressant att veta hur professionella som inte har denna stereotypa bilden 

förhåller sig och arbetar.   

5. Teoretiska begrepp 

5.1. Heder 

För att förstå hedersrelaterat våld och förtryck behöver vi först och främst förstå heder. Enligt 

hederskulturen är heder något som individen har och äger, vilket även innebär att individen kan 

förlora det (Wikan, 2004). Vad som är en hederskultur kan förstås på olika sätt. Om det refereras 

till något specifikt land eller religion kan det bli problematiskt eftersom alla i det specifika 

landet eller religionen inte behöver ha samma värderingar och syn på heder. Hederskultur kan 

anses finnas bland individer och i samhällen där det tydligt finns gemensamma föreställningar 

om vikten av heder. Individer inom hederskulturer strävar efter att ha heder vilket görs genom 

att följa de rådande hederskoderna (Wikan 2004). Kollektivet består främst av familjen och 

släkten. När kollektivet är en central del i individens liv innebär detta att individen följer 

kollektivets regler och normer. Kollektivet påverkar alltså individen och vice versa. Vidare blir 

individer utfrysta och straffade när de inte har följt kollektivets sätt att leva (Lidman & Hong, 

2018). När individen lever ett liv som är accepterat inom hederskulturen bemöts individen av 

respekt och uppskattning från andra inom hederskulturen. Om en individ däremot bryter mot 

en hederskod förlorar individen sin heder, sitt värde och den respekt som omgivningen ger 

(Wikan, 2004). Att ha heder anses alltså vara positivt och att inte ha heder kan för många vara 

det värsta som kan hända. Motsatsen till heder kan vara skam och vanheder. Individen som 

förstör sin egen och familjens heder blir till en skam för sin familj. Detta innebär att en förlust 

av heder smutskastar individens och familjens rykte (Wikan, 2009). Det är männen i en familj 

som är bärare av familjens heder, och de yngre männen ska leva hederligt och bära det vidare. 

En kvinna upprätthåller familjens heder genom att bland annat bevara sin oskuld (Rexvid & 

Schlytter, 2012). Begreppen heder, hederskultur, skam och vanheder blir viktiga att förstå för 

att i sin tur kunna förstå HBTQ-personers utsatthet, RFSL:s personals erfarenheter och varför 

RFSL arbetar med hedersrelaterad problematik. Det ger en blick för hur problematiken skapas 

och ser ut. Genom att använda hedersbegreppet går det att se vad det hedersrelaterade våldet 

och förtrycket grundar sig i. Swartz (2000) menar att homosexualitet är ett exempel på en 

aktivitet som kan strida mot kollektivets värderingar och normer. I kulturer där kollektivism 

råder är sexuell läggning inte enbart en fråga om individens egna val, utan berör hela kollektivet. 

Unga personer som exempelvis är bisexuella försöker oftast dölja sin sexuella läggning, 

eftersom att bli upptäckt kan innebära en skam för hela kollektivet. Detta leder till att icke-

heterosexuella personer oftast väljer att aldrig komma ut i syfte att skydda sig själva från 

familjens och släktens våld (Muñoz‐Laboy et al., 2009). När kollektivet får reda på den enskilda 

individens sexuella läggning kan det resultera i att individen avvisas, och kastas ut ur 

gemenskapen eller tvingas till heterosexuellt äktenskap i syfte att kollektivet ska återupprätta 

hedern (Yip, 2004). Kollektivism är centralt inom hederskulturer och det blir viktigt att förstå 

detta för att kunna förstå sig på hedersrelaterad problematik. HBTQ-personers utsatthet bör 
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betraktas ur ett kollektivistiskt perspektiv där det finns en vetskap om att individens handlingar 

påverkar hela kollektivet och vice versa.  

 

5.2. Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas av familjen eller släkten och syftar till att upprätthålla 

familjens rykte och heder. När någon i familjen riskerar eller hotar familjens rykte känner 

familjen skam över personen och då utövas våldet och förtrycket i hederns namn (Baianstovu, 

2017). Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan uttrycka sig på olika sätt, vilket kan vara 

genom både fysisk misshandel, alltså våld, och genom psykisk misshandel, det vill säga 

förtrycket (Baianstovu, 2017). Det hedersrelaterade våldet kan komma till uttryck i olika 

former. Våldet kan ske genom ett kollektivt våld, mellan två individer eller självskadande. Det 

fysiska våldet är oftast synligt för andras ögon genom att det exempelvis går att se sår eller 

blåmärken. Våld kan även vara osynligt i form av psykiskt våld (Dahlberg & Krug, 2002). Det 

fysiska våldet kan innebära att förövaren skadar offret genom exempelvis slag eller strypning. 

Psykiskt våld innebär att offret exempelvis får ta emot hot, trakasserier eller blir kontrollerad 

(Payton, 2014). Våldet kan även ges uttryck i form av socialt våld såsom bortstötning, social 

isolering och tvångsäktenskap. Vid vissa extrema fall kan det hedersrelaterade våldet resultera 

i hedersmord, vilket oftast sker på grund av att offret uppvisar ett sexuellt avvikande beteende 

(Cihangir, 2012).   

 

Förtryck är ett begrepp som beskriver de svårigheter och begränsningar som på orättvisa skäl 

grupper av människor utsätts för. Förtryck är något som är strukturellt eftersom det skapas av 

normer, symboler och traditioner som är dominerande i ett samhälle. Därmed 

utsätts minoritetsgrupper samt normbrytande grupper i större utsträckning för förtryck 

(Rosenberg, 2002). Det våld som utövas kan som sagt vara fysiskt våld men kan även innefatta 

andra typer av våld. Det finns alltså inget specifikt “våldsutövande” som är hedersrelaterat våld 

utan att det blir hedersrelaterat när förövaren legitimerar våldet i hederns namn. De handlingar 

som förövare av hedersrelaterat våld och förtryck utför kan alltså även utföras av andra utan att 

vara hedersrelaterade. Hedersrelaterat våld och förtryck kopplas oftast till våld i nära relationer, 

eftersom våldet och förtrycket utövas av närstående. För att definiera vilken typ av våld som 

utövas behöver våldet betraktas ur de sociala och kulturella aspekterna som råder vid utövandet 

av våldet. Det är nödvändigt att skilja mellan olika former av våld och förtryck för att få en 

förståelse av våldets grund. Om grunden till våldet och förtrycket kan identifieras kan det 

därmed arbetas förebyggande mot det. I sin tur kan offer för hedersrelaterat våld och förtryck 

få den stöd och hjälp som de är i behov av (Baianstovu, 2017). Hedersrelaterat våld och förtryck 

kommer att användas som teoretiskt begrepp för att i analysen kunna förstå den utsatthet som 

RFSL beskriver att de får bemöta. Det är viktigt att förstå hur våldet och förtrycket kan komma 

till uttryck för att i sin tur i analysen kunna förstå den utsatthet som beskrivs.  

 

5.3. HBTQ 

Homosexualitet och bisexualitet är två sexuella identiteter och är två av de begrepp som HBTQ 

består av. Homosexualitet innebär att individen attraheras av individer med samma kön. 

Bisexualitet innebär att individen attraheras av både individer av det motsatta könet men även 

de med samma kön. De kategoriserade sexualitetsidentiteterna är konstruerade av en binär 

könsmodell, vilket innebär att individer som inte tillhör de binära könen faller utanför de olika 

sexuella identiteterna (Siverskog, 2016). För de individer som bryter mot de rådande normer 

kring könsidentitet och könsuttryck finns det ett samlingsbegrepp, vilket är transpersoner som 

står för T:et i HBTQ. Begreppet transperson gör det möjligt för individer som varken faller in i 

den binära könsmodellen eller inom de tre olika sexuella identiteterna att identifiera sig som 

något annat än de normativa kategorierna (Siverskog, 2016). En transperson kan exempelvis 
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vara en individ som inte upplever att det givna könet vid födseln överensstämmer med vad 

individ upplever sig tillhöra. Det kan även vara en individ som identifierar sig till ett kön som 

varken är man eller kvinna. Transpersoner kan även ha erfarenheter av att ha ett könsuttryck 

som inte överensstämmer med samhällets förväntningar och föreställningar kring könet. Vissa 

transpersoner väljer att förändra sin kropp till det kön de upplever sig som (Siverskog, 2016). 

Alla individer som är icke-heterosexuella behöver möjligtvis inte falla in i homosexuell-, 

bisexuell- eller transpersonskategorin, därmed har begreppet queer utvecklats och är mer 

inkluderande än de andra kategorierna. Queer innefattas även i förkortningen HBTQ. Begreppet 

har ingen uppenbar definition och pekar inte ut en exakt beskrivning av vilka individer som 

innefattas i begreppet. Det är snarare ett samlingsbegrepp för de individer som har en 

genusidentitet eller en sexuell identitet som helt och hållet är motsatsen till det normativa 

idealet. Queer kan även betraktas som ett förhållningssätt som kritiserar heteronormen som 

råder i samhället (Ambjörnsson, 2016). Det är viktigt att förstå vad HBTQ-begreppet innebär 

för att förstå RFSL:s målgrupp.  

 

5.4. Heteronormativitet 

I samhället finns det en föreställning om att människor antingen är män eller kvinnor och att 

män endast attraheras av kvinnor samt att kvinnor endast attraheras av män. Denna föreställning 

kallas för heteronormativitet, vilket betyder att det vanliga sättet att leva är heterosexuellt. 

Heteronormativitet existerar som en struktur i vårt samhälle och fastställer vad som är normalt 

och avvikande. Begreppet styr interaktioner och bemötande i samhället på det sättet att vi antar 

och förutsätter att individer är heterosexuella och att de antingen är en kvinna eller man (Piuva, 

2012). Cis innebär att individen upplever att det kön de tilldelades vid födseln överensstämmer 

med det den upplever sig som. Det finns alltså en cisnorm om att alla individer är binära och 

upplever sig som sitt tilldelade kön (Siverskog, 2016). I och med att heterosexualitet är normen 

i samhället blir homosexualitet avvikande. Då homosexualitet är avvikande förstärker den 

normaliteten av heterosexualitet. Heteronormativiteten innebär också att heterosexuella 

individer i samhället har makt i jämförelse med homosexuella individer, eftersom de är den 

normativa gruppen i samhället. Att ingå i normativa grupper medför makt, inflytande och 

privilegier, samtidigt innebär det ett förtryck av olika slag för de som är exkluderade från den 

normativa gruppen. Heteronormativitet reproduceras och bibehålls som norm genom strukturer, 

förhållanden, beteenden och institutioner. Då homosexualitet inte är något som är givet eller 

anses vara “vanligt” behöver det konstant förklaras. Genom att homosexuella personer bemöts 

av individer som förutsätter att alla är heterosexuella, behöver homosexuella individer förklara 

sin sexuella läggning gång på gång (Rosenberg, 2002). Heteronormativitet kommer att 

användas för att förstå HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Dessutom kommer begreppet även att hjälpa oss att förstå RFSL:s arbete som enbart är riktat 

till HBTQ-personer. Heteronormativitet har enligt RFSL (2015) en stor påverkan på 

utformningen av organisationen och dess arbete då en av deras grundpunkter är att kritisera 

heteronormativiteten. Med hjälp av begreppet kan vi därför undersöka hur heteronormativiteten 

i samhället har påverkat RFSL som organisation och hur det påverkar HBTQ-personers 

utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.   

 

5.5. Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som visar hur olika kategorier och maktstrukturer tillsammans 

påverkar livssituationen för en människa. En individs utsatthet för diskriminering och förtryck 

kan betraktas utifrån olika nivåer, där risken för utsatthet är beroende av vilka kategorier som 

individen tillhör. Kategorier som till exempel sexualitet, sexuell läggning, kön, könsuttryck, 

etnicitet, kultur, klass och ålder är sådant som ständigt påverkar varandra och påverkas av 

varandra. När det exempelvis talas om maskulinitet och femininitet görs det i samband med 



 9 

kategorier såsom kön, könsuttryck och sexuell läggning. Inget av dessa kategorier skapas av sig 

själva, utan skapas i samband med varandra. Maskulinitet och femininitet betraktas utifrån vilka 

föreställningar som finns i ett samhälle om hur en man respektive en kvinna ska bete sig, men 

även vad som anses vara normal eller icke-normal sexualitet kopplat till könen (Mattsson, 

2015). Det intersektionella perspektivet framhäver samspelet mellan olika kategorier och 

maktstrukturer för att sedan synliggöra hur diskriminering och förtryck kan ske på olika sätt. 

Begreppet fokuserar alltså på maktförhållanden och socialt konstruerade kategorier där makt 

utövas (Piuva & Karlsson, 2012). Heteronormativitet är det dominerande idealet i samhället, 

vilket gör att heterosexualitet konstrueras som den normala sexualiteten, medan annan 

sexualitet som avviker från denna ses som onormal och osynliggörs (Mattsson, 2015). Det 

innebär att en homosexuell kvinna kan ha större risk att utsättas för diskriminering än en 

heterosexuell man, då manlighet och heterosexualitet står över kvinnlighet och homosexualitet. 

Kategorierna som är centrala i detta fall och som påverkas av varandra är kön och sexuell 

läggning, vilket påvisar att olika kategorier och maktstrukturer påverkar individens 

livssituation.  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan förstås ur ett intersektionellt perspektiv, där fokus ligger 

på att synliggöra hur kvinnors rättigheter förbises och att minoritetskulturer stigmatiseras. Det 

är enligt ett intersektionellt perspektiv problematiskt att enbart se på hedersproblematiken ur 

kulturella aspekter, vilket kan skapa rasistiska ordningar. Intersektionalitet kombinerar andra 

kategorier som klass, status och etnicitet för att beskriva ett fenomen. 

Intersektionalitetsbegreppet kan ge redskap för att beskriva hur över- och underordningar 

skapas i olika sociala interaktioner genom kategorier som kön, klass och sexualitet. Det är 

betydelsen av dessa kategorier i ett maktförhållande som begreppet försöker att framhäva 

(Baianstovu, 2017). Intersektionalitetsbegreppet krävs för att förstå HBTQ-personers utsatthet 

för hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet kan beskriva hur olika kategorier samspelar 

och påverkar HBTQ-personers utsatthet.  

 

5.6. Handlingsutrymme och ideellt socialt arbete 

För att förstå vilka utmaningar och begränsningar som RFSL:s personal upplever sig ha i sitt 

arbete med HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan 

handlingsutrymme och ideellt socialt arbete användas. Handlingsutrymme kan hjälpa oss att 

förstå hur RFSL som organisation påverkar personalen och dess arbete. Ideellt socialt arbete 

kommer att användas för att förstå och analysera RFSL:s arbete och dess roll i samhället. 

Handlingsutrymme är ett teoretiskt begrepp som innebär valmöjligheter (Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008). En socialarbetare bör i mötet med klienter förhålla sig till den roll som 

organisationen har satt upp. Rollen formas i mötet med klienten, dock kan ramarna som 

organisationen givit begränsa det professionella handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet 

skapas av organisationen men kan även påverkas av den enskildes tolkningar, rutiner och 

traditioner. Socialarbetaren styrs alltid av lagar och regler, samtidigt som det finns ett stort 

utrymme att själv strukturera sitt arbetssätt. Sättet att strukturera sitt arbete kan ske på olika 

sätt, däremot tenderar professionella inom en specifik organisation att använda sina utrymmen 

på liknande sätt (Svensson et al., 2008). Dessutom förväntas att den professionella har den 

kompetens som krävs för att fatta rimliga beslut. Det handlar både om att ha möjligheten att 

välja och fatta beslut, samt att ha den kompetens som krävs för att avgöra rimligheten i sina val. 

Handlingsutrymmet ger den professionella möjligheten att göra egna bedömningar av en 

situation. Med detta menas att det lämnas utrymme för den professionella att göra egna 

tolkningar och därmed vidga organisationens ramar (Svensson et al., 2008). Handlingsutrymme 
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kan delas upp i två kategorier, som objektiv handlingsutrymme och subjektivt 

handlingsutrymme (Ellström, 1992). Objektiv handlingsutrymme innefattar de frihetsgrader, 

ramar och faktorer som påverkar den professionellas utrymme att utföra ett arbete. Det kan röra 

sig om vilka möjliga redskap individen har att använda samt vilka regler och omständigheter 

som begränsar individens utrymme. Det subjektiva handlingsutrymmet handlar om vad 

individen själv upplever och föreställer sig är möjligt i olika situationer. Vidare innefattar det 

individens egen förmåga att kunna motivera, påverka och kontrollera ett resultat. Genom att 

individen ser möjligheter att utföra en förändring kan individen utnyttja olika faktorer för att få 

det resultat den strävar efter (Ellström, 1992). Handlingsutrymmet skiljer sig alltså beroende på 

vilken organisationen som den professionella arbetar på. Eftersom RFSL är en ideell 

organisation är det väsentligt att förstå det ideella sociala arbetet som de bedriver. Phillips 

(2013) påstår att ideellt socialt arbete grundas i ideella syften och är inte vinstdrivande. Det 

bedrivs ofta på ett förebyggande sätt för att förbättra utsatta individers livsvillkor samt för att 

förebygga samhällsproblem. Många ideella organisationer bedriver stödarbete för utsatta 

individer. För att driva olika projekt och arbeten får ideella organisationer bidrag från 

exempelvis kommunen (Phillips, 2013). Då RFSL är en ideell organisation påverkas därför 

personalens handlingsutrymme av de förutsättningar som finns för ideella organisationer.  

6. Metod 

6.1. Kvalitativ metod 

Då vi var intresserade av att undersöka vilka erfarenheter som personalen på RFSL har, ansåg 

vi att en kvalitativ metod var lämplig för studien. Kvalitativ metod är relevant vid analys av 

sociala fenomen, situationer eller upplevelser (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom vi ville 

studera personalens subjektiva erfarenheter av att arbeta med HBTQ-personer som är utsatta 

för hedersrelaterat våld och förtryck, ansåg vi att intervjuer var den datainsamlingsmetod som 

lämpade sig bäst för att besvara syftet. Fördelar med intervjuer är att personalen kunde berätta 

fritt om sina egna erfarenheter. Intervjuer kan användas för att få en förståelse för olika ämnen, 

fenomen eller handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna syftade till att samla in 

information om hedersrelaterat våld och förtryck som fenomen och om hur RFSL arbetar med 

det. Totalt genomfördes fem intervjuer med sex intervjupersoner, två intervjupersoner 

genomförde en intervju tillsammans. Eftersom en av oss studenter hade kontakter inom RFSL, 

kunde vi enkelt kontakta ett antal tänkbara intervjupersoner. De intervjupersoner vi först fick 

kontakt med rekommenderade oss vidare till andra eventuella intervjupersoner. De kriterier vi 

hade var att intervjupersonerna skulle vara personal inom RFSL och ha erfarenhet av att arbeta 

med hedersrelaterad problematik. Först tänkte vi att enbart kontakta personal som bedriver 

stödsamtal. På grund av att vi inte kunde få tag på tillräckligt med kuratorer och psykologer 

valde vi att även kontakta projektledare som möter individer som är hedersutsatta. Tre av 

intervjupersonerna var kuratorer, en var psykolog och två var projektledare. Tänkbara 

intervjupersoner kontaktades främst via telefon men även via mejl. Våra informanter var 

hjälpsamma och hjälpte oss vidare vid behov. De som vi kontaktade men som inte hade tid att 

delta, hänvisade oss även vidare till andra.   

 

6.2. Intervjuerna 

Intervjuer kan utformas på ett halvstrukturerat sätt, vilket innebär att ha en balans mellan 

flexibilitet och struktur (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ansåg det lämpligt att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer då det sätter ramar för samtalet samtidigt som det ger möjlighet att 

gå utanför ramarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Till stöd för intervjuerna hade vi en 

intervjuguide (se bilaga 2). Vid halvstrukturerade intervjuer kan en intervjuguide utformas på 
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ett sätt som gör att forskaren ser vilka teman eller ämnen som ska behandlas samt föreslagna 

intervjufrågor. Intervjuguiden finns där som ett verktyg för att visa på vad som faktiskt är av 

intresse att undersöka, därmed kan energi på eventuella sidospår förhindras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utifrån studiens syfte kunde vi finna tre centrala teman, vilka var utsatthet, 

RFSL:s arbetssätt och handlingsutrymme. Dessa teman användes sedan i intervjuguiden för att 

utforma intervjufrågor under varje tema. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

intervjuguidens föreslagna intervjufrågor utformas utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, 

vilket vi anser att vi gjort eftersom vi utgått från studiens forskningsfrågor när vi skapat våra 

teman och intervjufrågor. Detta sätt att utforma intervjufrågor anser vi vara fördelaktigt 

eftersom vi får svar på det vi faktiskt vill undersöka. Vid skapandet av intervjuguiden och 

intervjufrågorna har en stor vikt lagts på att inte låta personliga antaganden påverka 

utformningen. Vidare har vi även tänkt på att inte ha frågor som kan upplevas som negativa och 

dömande. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjufrågorna ska vara 

kunskapsproducerande men även bidra till en dynamisk och positiv känsla. Om frågor ställs på 

ett negativt sätt kan detta påverka relationen i samtalet och bidra med negativitet. 

 

6.3. Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

Eftersom våra intervjupersoner arbetar runt om i Sverige genomfördes intervjuerna via Skype.  

Intervjuerna gjordes gemensamt med undantag för en intervju där enbart en av oss utförde 

intervjun. Vi ansåg att gemensamma intervjuer var fördelaktigt i den bemärkelsen att om någon 

missade att fråga om något kunde förhoppningsvis den andra upptäcka det och fylla i. 

Intervjuerna spelades in via utrustning som lånats av Örebro universitet, där endast ljudet 

spelades in. Trots att vi enbart spelade in ljudet kände vi ändå att vi behövde ha videosamtal för 

att kunna känna den kroppsliga närvaron som Kvale och Brinkmann (2014) menar vara viktig. 

Intervjuer kan ske via telefon eller dator när intervjupersoner är geografiskt distanserade. Detta 

sparar både tid och resurser. Det kan både finnas fördelar och nackdelar med intervjuer som 

sker via telefon eller datorer. Det kan vara ofördelaktigt att inte ha den kroppsliga närvaron i 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är betydande att ha inspelningsutrustning med bra 

kvalité på mikrofon och ljud, för att transkriberingen ska bli lättare att genomföra (Bryman, 

2011). Vi som intervjuare satt i en tyst miljö där obehöriga inte kunde störa oss. 

Intervjupersonerna kunde själva välja var de ville intervjuas, vilket för alla skedde på deras 

arbetsplats. 

  

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Hjerm och Lindgren (2010) menar att 

ljudinspelningarna av intervjuer behöver transkriberas och formas till en analysbar text. 

Forskaren lyssnar på det inspelade materialet och sedan skriver ner det till en textmassa (Hjerm 

& Lindgren, 2010). Transkriberingen har skett genom att lyssna på det inspelade materialet. Vi 

valde att inte transkribera sådant som inte hade med själva intervjun att göra, som exempelvis 

genomgången av hur intervjuerna skulle utföras. Detta eftersom det inte var av relevans för 

analysen. Vidare bestämdes även att inte skriva med ljud som “eeh”, då vi ansåg att det inte 

bidrog med något till texten som skulle analyseras. 

  

6.4. Analysmetod 

För att analysera det datamaterial som har inhämtats har vi använt en kvalitativ metod som 

innefattar tre analysstrategier, dessa är kodning, tematisering och summering. Hjerm och 

Lindgren (2010) menar att tillvägagångssättet med strategierna kan ske löpande, växelvis men 

även parallellt. Däremot menar de att textmaterialet först behöver reduceras och ordnas vilket 

görs med hjälp av kodning. Genom kodning kan materialet bli mer hanterbart och därmed kan 

det väsentliga samt betydelsefulla lyftas fram (Hjerm & Lindgren, 2010). Det vi gjorde var att 

dela upp transkriberingarna av intervjuerna och sedan koda texterna utifrån våra teoretiska 
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begrepp. Detta sätt att koda benämner Hjerm och Lindgren (2010) som in vitro. De teoretiska 

begreppen var HBTQ, handlingsutrymme, heteronormativitet, heder och hedersrelaterat våld 

och förtryck. Vid intressant information som inte kunde kodas via de teoretiska begreppen fick 

vi syn på fler teoretiska begrepp som kunde användas i studien, vilka var intersektionalitet och 

kollektivism. 

  

När materialet hade reducerats och koder i materialet hade identifierats kunde vi börja med 

tematiseringen. Hjerm och Lindgren (2010) menar att tematisering innebär att kartlägga 

relationerna mellan koderna. Denna strategi kan liknas vid ett släktträd (Hjerm & Lindgren, 

2010). Det som gjordes i analysarbetet var alltså att kartlägga koderna och se vilka relationer 

de hade till varandra. Där fann vi fyra centrala teman som var dubbelliv, asylsökande HBTQ-

personers utsatthet, RFSL:s styrka och HBTQ-personers osynlighet i samhället. Annat material 

som inte passade in i dessa teman valde vi att stryka då de inte besvarade våra frågeställningar. 

Efter att materialet hade reducerats och relationerna mellan koderna hade identifierats gjordes 

en summering. Summering innebär att slutsatser och verifieringar av materialet kan 

genomföras. Forskaren kan alltså dra slutsatser av analysen (Hjerm & Lindgren, 2010). När vi 

kodat och tematiserat datamaterialet hade vi en text som med hjälp av teorier kunde tolkas, 

analyseras och dras slutsatser ifrån.  

 

6.5. Vetenskapsteoretisk inriktning 

Studien har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Då studien syftar till att tolka 

och förmedla RFSL:s personals subjektiva erfarenheter av deras arbete anses en hermeneutisk 

inriktning vara lämplig. Detta grundar sig i att Andersson (2014) anser att hermeneutik är 

tolkningslära, vilket vi anser genomsyrar vårt arbete. Hermeneutik som tolkningslära innebär 

att tolka för att förstå och sedan förmedla (Andersson, 2014). Hermeneutiken är lämplig för de 

studier som syftar till att få del av någon annans tolkning av ett fenomen, för att sedan kunna 

skapa en förståelse och förmedla det som studeras (Westlund, 2015). RFSL:s personals 

subjektiva erfarenheter har insamlats genom intervjuer. Intervjuerna har utförts i enlighet med 

hermeneutiken eftersom vi insamlat personalens egna tolkningar och beskrivningar av deras 

erfarenheter. Gilje och Grimen (2007) menar att individers subjektiva erfarenheter tolkas av 

individen själv. När forskaren ska tolka andras erfarenhet blir det därför en tolkning av en 

tolkning. Det hermeneutiska metodologiska angreppssättet blir därför att tolka och förstå andras 

tolkningar, vilket kallas för dubbel hermeneutik. Forskaren ska inte bortse från individens egna 

tolkningar om sig och sin värld, däremot ska forskaren med hjälp av teoretiska begrepp tolka 

tolkningarna till ett vetenskapligt språk så författaren kan skapa en ny tolkning (Gilje & Grimen, 

2007). Utifrån dubbel hermeneutik har studien utförts genom att de tolkningar och 

beskrivningar som insamlats via intervjuerna har analyserats genom att tolka med hjälp av 

teoretiska begrepp. Att analysera och tolka utifrån dubbel hermeneutik ansåg vi vara 

fördelaktigt då vi producerat en ny tolkning och ett nytt perspektiv. 

  

Studien har utförts i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Gilje och Grimen (2007) menar 

att den hermeneutiska cirkeln belyser sambandet mellan det som ska tolkas, förförståelsen och 

den kontext det måste tolkas i. Metodiskt utförs forskning i en ständig rörelse mellan dessa 

olika parter. Det handlar om rörelsen mellan del och helhet, mellan själva fenomenet och 

kontexten samt tolkningen och förförståelsen. Hur forskaren metodiskt går tillväga hänger alltid 

ihop med något annat eftersom det ständigt är i rörelse. För att förstå delarna av fenomenet 

behöver vi alltså förstå helheten samt det sammanhang fenomenet är i (Gilje & Grimen, 2007). 

För att förstå RFSL:s arbete med HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck har vi vänt oss till personal som faktiskt arbetar på RFSL. Därmed går det att säga att 

vi faktiskt har tolkat fenomenet utifrån dess kontext. Vid tolkning av intervjuerna hade vi 
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beaktat att tolka delarna för att förstå helheten och vice versa. Eftersom vårt syfte är att få en 

bredare förståelse för RFSL:s arbete har vi i enlighet med den hermeneutiska cirkeln försökt 

utveckla vår förförståelse. Genom att insamlat ny information kunde vi relatera det till vår 

förförståelse och utveckla den. 

 

Vår tidigare kunskap och erfarenheter om ämnet som studeras består till mesta dels av det vi 

har lärt oss under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En av oss hade en VFU-placering 

på RFSL, där HBTQ-personer och hedersrelaterad problematik var en av de centrala delarna i 

det sociala arbetet. Under VFU:n besökte individer som har blivit utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck RFSL, med anledning av att de är HBTQ-personer. Majoriteten av dessa 

utsatta individer kunde vara asylsökande, som har behövt fly sitt hemland på grund av 

hedersproblematik kopplat till exempelvis deras sexuella läggning. I kuratorsamtal med utsatta 

HBTQ-personer har en stor del kunskap och förförståelse formats. Centralt är att båda vi haft 

föreställningar om att HBTQ-personer är en särskild utsatt grupp men inte reflekterat mer över 

det. Båda har under sin VFU fått gå en HBTQ-utbildning, vilket skapat grundläggande kunskap 

om HBTQ-personer. Dessvärre har en av oss inte haft lika mycket kunskap kring 

hedersproblematik kopplat till HBTQ-personer. En av oss går alltså in med en bredare och 

omfattande förförståelse i jämförelse med den andra. 

  

6.6. Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att etiska överväganden bör tas i beaktande redan från 

undersökningens start och bör beaktas genom hela undersökningen. Forskaren bör fundera över 

om intervjuerna kan skada intervjupersonen på något sätt. Därför bör det funderas över om 

undersökningen är etiskt genomförbar och om den kommer bidra samhället med ny kunskap 

som inte har undersökts ännu. Ett etiskt problem som bör tas hänsyn till är att inte presentera 

en oriktig och oäkta bild av fenomenet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). I början av 

vår undersökning funderade vi på om vår studie kan orsaka etiska problem för våra deltagare, 

men även för de utsatta HBTQ-personerna. Ett etiskt tänkbart problem skulle vara om vår studie 

skulle påverka personalens arbete på RFSL. Att till exempel visa en felaktig bild av hur RFSL 

arbetar skulle kunna sprida oriktig information till andra. Därför la vi extra vikt på att få våra 

tolkningar av analysen bekräftade av intervjupersonerna. Vi har även funderat över vilka 

konsekvenser som följer på att inte fokusera direkt på de utsatta HBTQ-personernas upplevelser 

istället för RFSL:s personals erfarenheter om hedersproblematik. HBTQ-personers röst 

gällande hedersproblematik kan anses återigen bli ohörda och att de osynliggörs i ämnet. Därför 

kan ett etiskt problem vara att vår studie inte tar hänsyn till de utsatta HBTQ-personernas egna 

erfarenheter om hedersproblematik. Dock anser vi att vår studie ändå behövs, för att det belyser 

ett problem som finns i samhället, vilket i detta fall är HBTQ kopplat till hedersproblematik. 

Dessutom beslutade vi oss för att inte undersöka våldsutsatta individer då Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att intervjuer om känsliga ämnen kan skada individerna. I studien har vi därutöver 

beskrivit att studien bygger på RFSL:s personals erfarenheter och inte hur det personligt för 

HBTQ-personer kan vara.  

 

Att använda intervjuer för att samla in datamaterial kan skapa svårigheter ur ett etiskt perspektiv 

om inte de fyra etiska kraven uppfylls (Kvale & Brinkmann, 2014). Vetenskapsrådet (2017) 

menar att dessa etiska krav handlar om att forskaren innan en undersökning ska informera 

deltagarna om studien och inhämta samtycke. Vidare handlar det om att deltagarnas uppgifter 

ska behandlas med högsta möjliga konfidentialitet. Dessutom ska deras uppgifter inte nyttjas 

till något annat än själva studien. I samband med att intervjupersonerna kontaktades för 

intervjuer skickades ett informationsblad till var och en. I informationsbladet presenterades 

studiens syfte, att intervjuerna kommer att spelas in och frivillighet att delta. Vidare 
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informerades intervjupersonerna att deras personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 

europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), samt att namn på person och städer ersätts med 

pseudonymer. Samtyckeskravet uppfylldes då samtycke inhämtades av varje intervjuperson 

innan intervjun genomfördes genom en underskriven samtyckesblankett. Vidare informerades 

om deras rätt till att i vilket skede som helst under undersökningen ta tillbaka sitt samtycke utan 

att behöva ange skäl. Personerna som har deltagit i studien blev i förväg underrättade om att 

personuppgifterna kommer hanteras med konfidentialitet i informationsbladet. Inspelningarna 

av intervjuerna bevarades säkert i ett USB-minne och förstörs efter att studien är färdig och 

godkänd. Som tidigare nämnt har deltagarnas uppgifter även avidentifierats i studien. Eftersom 

vi har använts oss av en urvalsmetod där våra deltagare har rekommenderat oss vidare till andra 

intervjupersoner, kan det finnas risk att konfidentialiteten har röjts bland deltagarna. Därmed 

kan det finnas en risk att en del intervjupersoner kan ana vilka som har medverkat i studien. 

Risken anses dock vara låg, då de inte kan veta med all säkerhet att de rekommenderade 

intervjupersonerna valde att delta i studien. Nyttjandekravet följdes då deltagarnas uppgifter 

och datamaterialet inte använts i annat syfte än studien. 

 

6.7. Metoddiskussion 

Vid val av insamlingsmetod valde vi mellan att ha individuella intervjuer och en fokusgrupp. 

Fördelen med att ha en fokusgrupp är att det hade sparat tid. Varför vi ändå valde att genomföra 

individuella intervjuer grundade sig i att intervjupersonerna befann sig på olika arbetsplatser 

runt om i Sverige. Det hade därmed blivit svårt att samla alla intervjupersoner på en och samma 

plats. Intervjupersonerna hade även olika arbetstider, vilket var en försvårande faktor. 

Dessutom upplevde vi att individuella intervjuer skulle bidra med att varje individ skulle kunna 

ha tillfälle att berätta mer, än vad de hade haft om vi hade en fokusgrupp. Intervjupersonerna 

kunde boka in intervjuer med oss utefter sina schema, utan att behöva anpassa sig efter andra. 

Vi hade dock en gemensam intervju med två intervjupersoner, då de föredrog det. Detta såg vi 

däremot inte som en fokusgrupp då vi ansåg att två personer är för lite för en fokusgrupp. 

Intervjun var även strukturerad för individuella samtal, så det blev inte att intervjupersonerna 

samtalade med varandra, utan svarade enskilt på frågorna. Den gemensamma intervjun kan ha 

utfallet av att intervjupersonernas svar kan ha påverkats av varandra. Som intervjuare upplevdes 

det dock att intervjupersonerna var bekväma med varandra och kunde utgå från sig själva när 

de svarade. Frågorna som ställdes var även utformade på så sätt att de fokuserade på deras 

enskilda erfarenheter och inte gemensamma.   

 

Vi tänkte initialt att vi inte skulle skicka intervjuguiden till intervjupersonerna innan 

intervjuerna, då vi ville att svaren skulle vara spontana och inte uttänkta i förväg. Då två av våra 

intervjupersoner själva begärde att få läsa intervjuguiden på förhand, kände vi att vi ville vara 

konsekventa. Därför skickade vi ut intervjuguiden till samtliga intervjupersoner. Detta kan 

därför ha påverkat intervjupersonernas svar. Vi ser däremot inga problem med att de läste 

intervjuguiden i förväg, då vi ställde följdfrågor och frågor som inte togs med i intervjuguiden 

som bidrog till nyanserade samt spontana svar från intervjupersonerna.  

 

Valet av intervjupersoner skulle kunna vara problematiskt. Detta eftersom våra intervjupersoner 

har olika utbildningar, yrkesroller och därmed olika förförståelse samt förkunskaper. De fyra 

intervjupersonerna som arbetar kurativt kan tänkas ha betydligt mer kunskap om hedersutsatta 

HBTQ-personer, i och med att de i enskilda samtal kan gå in mer djupt i ämnet. Projektledarna 

bedriver olika projekt och aktiviteter, vilket gör att de möter HBTQ-personer i grupp. Våra 

intervjupersoner som var projektledare har däremot även erfarenheter av att samtala med 

HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck enskilt. En av 

projektledarna hade exempelvis utbildning i MI, vilket gjorde att hen även bedrev samtalsstöd 
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men i mindre utsträckning. Problematiken kan därför vara att intervjupersonerna möter dem 

utsatta individerna på olika sätt vilket har en påverkan på deras upplevelse och synsätt av de 

hedersutsattas situation. Då majoriteten av våra intervjupersoner hade kurativa roller och 

dessutom att projektledarna även hade enskilda samtal upplevde vi inte att det spelade någon 

roll. Vi fick av alla intervjupersoner intressanta beskrivningar av deras erfarenheter. Det 

upplevdes inte heller att erfarenheterna skiljde sig betydligt åt. Utan att samtliga 

intervjupersoner hade liknande syn och erfarenheter av den problematik vi undersökte. Däremot 

upplevdes de att de som arbetat på RFSL en längre period satt på en betydligt mer erfarenhet 

och kunskap kring heder kopplat till HBTQ.  

7. Resultat och analys  
RFSL har olika projekt för sina medlemmar. Tidigare har de haft hedersprojekt i vissa 

avdelningar, däremot finns det för nuläget inget aktivt projekt för heder. Ett av dessa 

hedersprojekt har varit riktat till nyanlända där det arbetats med olika workshops om heder. 

Besökarna har då fått i grupp samtala om olika ämnen inom heder. RFSL bedriver för 

närvarande andra projekt som är bland annat riktade till transpersoner samt asylsökande HBTQ-

personer. De intervjuade arbetar på RFSL som kuratorer, psykologer och projektledare. 

Intervjupersonerna har arbetat på RFSL olika lång tid, från ett år upp till 17 år.  

 

7.1. Dubbelliv 

Ett av de problem som samtliga intervjupersoner uppmärksammat är att HBTQ-personer i vissa 

fall väljer att leva ett dubbelliv för att inte riskera att förlora sin familj. RFSL:s personal menar 

att många är rädda att behöva välja mellan sin familj eller att leva som en HBTQ-person, vilket 

leder till att de väljer att leva ett dubbelliv för att inte behöva ta ett beslut. Att leva ett dubbelliv 

är en strategi för att inte dra skam över sin familj.  

  
… eftersom att man kämpar med det här dubbellivet att tillhöra den här familjekontexten och trivas, 

samtidigt som man vill vara i den HBTQ-kontexten… där man känner sig liksom sedd och hemma och 

att det blir som en slags mellanförskap... (Love) 
  

Det visas i citatet att HBTQ-personer som lever i en hederskultur väljer ett liv där de döljer sin 

identitet för sin familj för att värna om sina familjerelationer och inte låta dem komma till skada. 

Samtidigt lever de ut sin HBTQ-identitet i smyg i vad Love kallar för ett mellanförskap. En 

tolkning är att HBTQ-personerna är medvetna att om deras identitet avslöjas kan de komma att 

utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom de då bryter mot heteronormen och 

cisnormen, vilket Rosenberg (2002) menar vara viktiga att följa annars betraktas individen som 

en avvikare. Ytterligare en tolkning är att HBTQ-personer betraktas i hederskulturen som 

avvikare och hederslösa, vilket kan medföra en utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Att HBTQ-personerna inom hederskulturen bryter mot heteronormativiteten tolkas innebära att 

de inte enbart drar skam över sig själva utan även sina familjer, eftersom Wikan (2004) 

konstaterar att i hederskulturer vanhedrar och skämmer normbrytare ut sig själva men även sina 

familjer. HBTQ-personerna som lever i en hederskultur vill därför inte förstöra sina familjers 

rykte. På så vis tolkas det att de väljer dubbellivet som en lösning för att både ha kvar sin familj 

och leva ut sitt HBTQ-liv. HBTQ-personerna tolkas även leva ett dubbelliv för att de är 

medvetna om att de inte kommer bli accepterade av sina familjer om de kommer ut. De får 

därför inget annat val än att antingen att leva ett dubbelliv för att skydda sig från det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket, att bryta med sin familj eller att offra sitt HBTQ-liv. 

HBTQ-personers livssituation i en hederskultur tolkas vara komplex. Detta eftersom att komma 

ut med sin HBTQ-identitet medför en risk för hedersrelaterat våld och förtryck. Att inte komma 

ut alls och inte leva ut sitt HBTQ-liv skulle kunna medföra även en form av hedersrelaterat våld 
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och förtryck då individen begränsas och inte ges friheten att leva som den vill. Därför ses 

dubbellivet som den enda utvägen att kunna leva ett HBTQ-liv utan att bli utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

  

7.1.1. Dubbellivets konsekvenser 

Samtliga intervjupersoner berättar att många HBTQ-personer som lever i en hederskultur lever 

ett dubbelliv, vilket de menar kan medföra negativa konsekvenser. Det framkommer att HBTQ-

personer som lever ett dubbelliv går runt med en rädsla för att bli påkomna. För många blir det 

svårt att upprätthålla ett dubbelliv då det blir svårt att dölja sitt HBTQ-liv, vilket oftast leder till 

att individerna tillslut tar avstånd från sina familjer. 

  
Och sen antingen att det här liksom dubbellivet börjar tära så mycket att man mår så dåligt att man inte 

orkar liksom deala med det här längre, eller också i kombination med att som sagt att få påtryckningar 

om att man måste gifta sig med en kvinna och gärna från sitt ursprungsland, eller som familjens 

ursprungsland. Och då eskalerar liksom situationen och att den här personen känner att nu måste jag, nu 

måste jag bort, nu måste jag söka skydd på något sätt och kanske behöver flytta så. (Lee) 

  

Citatet ovan visar att dubbellivet har en påverkan på HBTQ-personernas psykiska mående, där 

den konstanta rädslan över att bli påkommen är en bidragande faktor. Samtidigt är rädslan det 

som får individen att fortsätta att leva ett dubbelliv, trots att den tär på individen. Muñoz‐Laboy 

et al. (2009) beskriver att kollektivet är centralt inom hederskulturer, där individen inte har rätt 

att själv välja sin sexuella läggning inom en hederskultur, utan att det är kollektivets 

gemensamma regler om sexuell läggning som gäller. Rädslan som HBTQ-personer känner när 

de lever ett dubbelliv tolkas grunda sig i att de vill förhindra våldsutsatthet och slippa uppleva 

skamkänslor. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan då tolkas användas av kollektivet 

för att ”rätta till” individens sexuella läggning. En annan tolkning är att dubbellivets 

konsekvenser sträcker sig längre än enbart rädsla för att bli avslöjad. Det tolkas handla även om 

att konstant bevisa att individen lever i enlighet med hedersnormerna. För HBTQ-personerna 

som lever ett dubbelliv krävs det därför att följa de normer och regler som finns inom 

hederskulturen, för att inte uppväcka misstankar. Lidman och Hong (2018) påstår att 

kollektivets normer och regler är viktigare än individens egen vilja inom hederskulturer. En 

norm som är central i hederskulturer tolkas vara att ingå ett heterosexuellt äktenskap. Ju äldre 

individerna blir desto fler förväntningar tolkas skapas kring relationer och giftermål. Individer 

som vägrar äktenskap skulle kunna göra familjen misstänksam, vilket kan avslöja HBTQ-

identiteten som de försöker dölja. För många HBTQ-personer blir det därför att antingen 

acceptera äktenskapet och följa normen för att inte väcka misstankar, eller ta avstånd från sin 

familj. 

 

7.1.2. Transpersoners svårigheter med att leva ett dubbelliv 

En speciell grupp som diskuterades av tre intervjupersoner var transpersoner. 

Intervjupersonerna beskrev att transpersoner upplevde en större utsatthet för hedersrelaterat 

våld och förtryck. När det gäller att leva ett dubbelliv beskrevs det att transpersoner hade svårare 

än andra grupper inom HBTQ-kategorierna. 

  
Och det tror jag faktiskt är av den krassa anledningen att det är svårare att dölja för familjen, att jag är 

homosexuell kanske inte syns och därför kan jag gömma det. Men är jag transperson så är det svårare att 

dölja om jag vill söka, eller leva så öppet som möjligt. (Jamie) 
  

Citatet visar att transpersoner inte kan dölja sin identitet lika enkelt som individer som bara har 

en annan sexuell läggning än heterosexualitet. För transpersoner kan det handla om att ta till 

sig ett könsuttryck som inte stämmer in med vad andra individer ser personen som, vilket gör 
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hen synligt avvikande för omgivningen. Den rådande heteronormativiteten som finns i 

samhället tolkas ha en stor påverkan på transpersoners livssituationer och utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta eftersom heteronormativiteten gör att icke-

heterosexuella och transpersoner anses som avvikande och därmed exkluderas från den 

normativa gruppen (Siverskog, 2016). Hederskulturer tolkas bygga på heteronormativiteten, 

vilket skapar en syn på att transpersoner är avvikande och skamfulla. Genom att transpersoner 

bryter mot normer kring könsuttryck förlorar de därmed sin heder då de går emot normer inom 

hederskulturen. Wikan (2004) menar att individerna inom hederskulturer behöver följa de 

gemensamma normerna för att bevara sin heder. Transpersoner tolkas bryta mot 

heteronormativiteten som är det korrekta sättet att leva inom hederskulturer. Siverskog (2016) 

klargör att cisnormen ingår i heteronormativiteten, vilket betyder att individens egen 

uppfattning om sitt kön överensstämmer med de kön de tilldelades vid födseln. Det tolkas att 

en person som har ett manligt kön men är en kvinna (transperson) bryter mot cisnormen. Vissa 

transpersoner beter sig inte enligt de normer som finns för hur de ska bete sig utifrån det 

könsorgan de har. Det handlar då om att de uppvisar beteenden som drag och klär sig på ett sätt 

som tolkas gå emot samhällets normer om maskulinitet. På så sätt blir det mycket svårare för 

transpersoner att leva ett dubbelliv. Att vara en homosexuell cisperson betyder eventuellt att de 

inte syns på utsidan att personen bryter mot normerna som råder inom hederskulturer. Det kan 

därmed anses vara lättare för homosexuella cispersoner att kunna dölja sin sexuella läggning 

då detta inte är någonting som syns på utsidan, utan snarare är en känsla av attraktion. 

  

7.2. Asylsökande HBTQ-personers utsatthet 

Fem av sex intervjupersoner beskriver att asylsökande HBTQ-personer är en stor grupp som 

söker stöd och gemenskap hos RFSL. En del asylsökande HBTQ-personer som besöker RFSL 

har flytt från sina hemländer, då de har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck av sina 

familjer. Vissa har flytt från länder där det finns lagar som förbjuder annan sexuell läggning än 

heterosexualitet. Det berättas även att vissa flytt från kulturer med starka hedersnormer där 

HBTQ-personer är avvikare. Många asylsökande HBTQ-personer flyr för att komma undan den 

hederskultur som gör att de blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare beskrivs 

det att de flyr för att kunna leva mer öppet än vad de har kunnat i sitt hemland. Däremot beskrivs 

det av intervjupersonerna att de för många asylsökande HBTQ-personer visar sig att utsattheten 

för hedersrelaterat våld och förtryck inte försvinner när de kommer till Sverige. Den sjätte 

intervjupersonen tar inte upp asylsökande HBTQ-personers situation i intervjun. 

  
... att en väldigt stor grupp är ju asylsökande, som har flytt sitt land av olika skäl…och kommer till Sverige 

där dom har landsmän som befinner sig här i kanske deras asylboenden eller där dom bor och är där och 

liksom kontrollerar och rapporterar till deras liksom familjer hemma… Så att så man kan säga att de är 

utsatta för en hederskontext på en distans om kan säga… (Love) 
  

Citatet ovan visar att även om asylsökande HBTQ-personer flyr från sina hemländer för att 

komma undan hederskulturen fortlöper deras utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck här 

i Sverige. Landsmän som befinner sig i Sverige tolkas upprätthålla den hederskultur som 

HBTQ-personerna flydde från, vilket gör att utsattheten inte försvinner när de kommer till 

Sverige. Hederskulturen tolkas vara global. Människor som lever med en hederskultur är inte 

fästa till specifika länder, alltså är inte heller hederskulturen fäst till ett specifikt land (Wikan, 

2004). Hederskulturen tolkas följa med människorna som lever enligt den oavsett var de 

befinner sig i världen. Citatet visar även att utsattheten sker utanför familjen, då landsmän 

utsätter asylsökande HBTQ-personer som de inte nödvändigtvis är släkt med genom kontroll 

samt rapportering. Det tolkas att det inte alltid går att fly från hederskulturer genom att fly från 

sin familj. Lidman och Hong (2018) menar att kollektivet främst består av familjen och släkten 

samt att det värderas högt inom hederskulturer. Inom kollektivet finns det gemensamma regler 
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och normer som alla individer ska följa (Lidman & Hong, 2018). Hedersrelaterat våld och 

förtryck kan utövas genom kollektivt våld när individen bryter mot kollektivets normer och 

regler (Dahlberg & Krug, 2002). Från citatet framgår det att ett kollektiv inte enbart består av 

familje- och släktmedlemmar, utan även av landsmän från samma kultur. Hederskultur tolkas 

vara ett sätt att leva som är värt att upprätthålla även när det inte gäller de egna 

familjemedlemmarna, vilket gör hedersvärderingarna viktigare än familjebanden. Individer kan 

alltså utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck av andra än familjemedlemmar. 

  

Ett problem som Kim belyser är att HBTQ-personer under asylprocessen utreds tillsammans 

med andra familjemedlemmar, vilket gör det svårt för dem att uppge sin HBTQ-identitet som 

skäl att få stanna i landet. Om de i sitt hemland varit utsatta för våld eller blivit hotade på grund 

av att de är HBTQ-personer, är det ett asylskäl som kan göra att de får stanna i landet. Kim 

berättar ”...asså hedersproblematiken tar ingen paus för att man är i asylprocessen”. Det blir 

därför viktigt för yrkesverksamma som utreder familjer att vara medvetna att det kan råda en 

hederskontext. HBTQ-personerna som är utsatta av sina familjemedlemmar, tolkas inte våga 

berätta om sin utsatthet när de utreds tillsammans med sina förövare. Utsattheten för 

hedersrelaterat våld och förtryck tolkas finnas utan att den kan benämns eller syns. 

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas främst av familjemedlemmar och kan både vara synligt 

och osynligt (Dahlberg & Krug, 2002). Då hedersrelaterat våld och förtryck kan vara osynligt 

tolkas det bli viktigt att vara medveten om det, för att kunna upptäcka det på andra sätt än att se 

exempelvis blåmärken eller sår. En tolkning är att det blir viktigt för yrkesverksamma som 

utreder asylsökande familjer att veta att hedersutsattheten inte kommer upp till ytan om 

förövarna är familjemedlemmar. Därför blir det problematiskt att utreda familjer enbart i grupp 

och inte ta hänsyn till familjemedlemmarnas individuella skäl. 

7.3. RFSL:s arbete och arbetssätt 

I föregående tema har vi analyserat de problem HBTQ-personer upplever i en hederskultur. I 

detta tema ska vi gå in närmare på vad RFSL kan bidra med som organisation. RFSL skapar en 

mötesplats för HBTQ-personer och bedriver olika verksamheter som till exempel en 

stödmottagning, utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers och 

verksamheten hiv och hälsa (RFSL, 2018). Förutom att verka för att HBTQ-personer ska ha 

samma rättigheter i samhället som alla andra, verkar de även för att förbättra och främja HBTQ-

personers helhetssituation (RFSL, 2015).  

 

7.3.1. HBTQ-bemötande 

RFSL är en organisation som har kompetens kring HBTQ-frågor och HBTQ-personers 

livssituation. Alla intervjupersoner från RFSL beskriver att det är HBTQ-bemötandet som gör 

att HBTQ-personer söker stöd hos dem. Vidare berättas att RFSL som organisation har ett gott 

rykte bland sin målgrupp och samhället. Det goda ryktet om att RFSL står upp för HBTQ-

personers rättigheter skapar ett förtroende för RFSL. 

  
Ja, det tänker jag att vi som organisation inte kanske har den mest liksom kompetens om just heder, men 

vi har ju kompetens inom HBTQ-personer och bemötande… Så vi fångar upp personer som är utsatta för 

heder kanske lättare än myndigheter, som inte har HBTQ-bemötandet så att det är… Ja… (Love) 
  

Citatet ovan visar att RFSL inte är specifikt inriktade på hedersfrågor men har däremot ett 

HBTQ-bemötande. Detta HBTQ-bemötande bidrar med att de kan förstå HBTQ-personers 

livssituation bättre än andra som inte har samma kompetens. RFSL arbetar aktivt mot det 

heteronormativa ideal som råder i samhället. Piuva (2012) påstår att heteronormativitet är 

föreställningen om att individer i samhället är icke-heterosexuella cispersoner, samt att det 

enbart finns två kön vilka är man och kvinna. Andra yrkesverksamma inom socialt arbete som 
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inte besitter HBTQ-bemötande tolkas därför se hedersrelaterat våld och förtryck ur ett 

heteronormativt synsätt, vilket skulle kunna göra att de missar att fånga upp utsatta HBTQ-

personer. Eftersom socialarbetare arbetar med hedersfrågor är det viktigt för dem att ha ett 

HBTQ-bemötande. Vi har tidigare pekat på vikten av att HBTQ-personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck bemöts av yrkesverksamma som har ett HBTQ-bemötande 

och inte enbart kunskap om heder. Yrkesverksamma som besitter HBTQ-bemötande tolkas ha 

möjlighet att uppmärksamma HBTQ-personers hedersutsatthet lättare än andra 

yrkesverksamma. Det heteronormativa synsättet tolkas behöva brytas för att kunna hjälpa 

HBTQ-personer och för att i överhuvudtaget kunna förstå deras livssituation och utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck. RFSL har därmed en styrka i att ha HBTQ-bemötande. 

Däremot kan det tolkas att ett HBTQ-bemötande inte är det enda som krävs för att bemöta 

hedersutsatta HBTQ-personer. Detta eftersom hedersutsattheten tolkas vara svår att förstå 

utifrån enbart ett HBTQ-bemötande. En alternativ tolkning blir därför att det även behövs 

kompetens kring hedersfrågor, eftersom Svensson et al. (2008) menar att kompetens krävs för 

att kunna fatta rimliga handlingsalternativ. För att bestämma vilket stöd som hedersutsatta 

HBTQ-personer behöver tolkas det även krävas hederskompetens och inte enbart ett HBTQ-

bemötande, även ifall det är en betydande del i mötet. 

  

Samtliga intervjupersoner berättar att ett HBTQ-bemötande är viktigt för att få HBTQ-personer 

att känna sig välkomna, respekterade, trygga och bekväma. Vidare beskrivs det av RFSL:s 

personal att de tror att HBTQ-personer söker sig till dem då de har HBTQ-bemötande. Det 

handlar därför inte alltid om att personer kommer dit för att de tror att RFSL har kompetens 

eller beredskap kring heder, utan för att HBTQ-personerna känner att RFSL:s personal förstår 

dem. 

  
Jag tror att som HBTQ-person tror jag att man söker sig till RFSL för att man känner att, förhoppningsvis 

känner sig tryggare här i att kunna vara sig själv. Och att man slipper det där första steget med att behöva 

komma ut och förklara, så att man, det är därför jag tror att folk söker sig hit. Och att vi har kunskaper 

om hur det är att leva som HBTQ-person idag i Sverige. (Lee) 
  

Citatet visar att RFSL är en plats där individer inte behöver förklara sig och sin identitet. I 

samhället där individer har ett heteronormativt synsätt bemöts HBTQ-personer av antagandet 

att de är heterosexuella cispersoner, vilket gör att de behöver förklara att de är HBTQ eller 

”komma ut”. För HBTQ-personer kan det därför tolkas vara svårt att söka stöd för sin utsatthet 

för hedersrelaterat våld och förtryck, om de möts av heteronormativa antaganden. Rosenberg 

(2002) konstaterar att heteronormativiteten missgynnar de som avviker från den, genom att de 

bemöts av personer som förutsätter att de följer heteronormativiteten. Ett gott HBTQ-

bemötande tolkas därför vara att inte utgå från heteronormativa antaganden om kön eller sexuell 

läggning. När yrkesverksamma utgår från heteronormativa antaganden tolkas det få HBTQ-

personer att inte känna sig trygga eller förstådda. Otrygghet och oförståelse skulle kunna få 

HBTQ-personer att inte vilja söka stöd kring sin utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck 

hos myndigheter som socialtjänsten och polisen. Som tidigare nämnts i analysen behöver det 

heteronormativa synsättet brytas, då det har negativa konsekvenser för att upptäcka 

hedersutsattheten hos HBTQ-personer. Ett bra bemötande tolkas vara första steget för att kunna 

hjälpa en individ som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Yrkesverksamma som 

saknar HBTQ-bemötandet tolkas misslyckas med det första steget när det kommer till att hjälpa 

utsatta HBTQ-personer. Rosenberg (2002) hävdar att HBTQ-personer är exkluderade i det 

heteronormativa samhället. Därför tolkas det att ett icke-heteronormativt bemötande, som även 

är ett HBTQ-bemötande, är inkluderande för HBTQ-personer som annars är exkluderade i 

samhället. Det HBTQ-bemötande som RFSL har tolkas därför vara en styrka. Då de betraktas 

lyckas med första steget i bemötandet av individerna, vilket tolkas få HBTQ-personer att känna 
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sig bekväma och trygga på RFSL. Att känna sig inkluderade, accepterade och bekväma tolkas 

i sin tur vara fördelaktigt vid mottagandet av stöd. Som tidigare nämnt är det även viktigt att ha 

kompetens kring heder. HBTQ-bemötande tolkas vara en styrka, men tolkas samtidigt inte som 

den enda lösningen i bemötande av HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. HBTQ-bemötandet tolkas bidra till att personalen är medvetna om HBTQ-personers 

situation i samhället. Om personalen däremot inte har kunskap om heder tolkas det att HBTQ-

personerna samtidigt kan uppleva att de inte blir förstådda i sin hedersproblematik.  

  

7.3.2. RFSL som ideell organisation 

Tre av personalen på RFSL beskriver att de upplever att en starkt bidragande faktor till varför 

HBTQ-personerna uppsöker dem är att de inte är en myndighet. Många HBTQ-personer saknar 

ett förtroende för myndigheter, eftersom de inte känt att de blivit förstådda när de har försökt 

söka stöd hos dem. RFSL:s personal berättar att organisationen drivs av aktivism och individer 

som brinner för HBTQ-frågor, vilket deras målgrupp känner till och skapar tillit och förtroende 

för RFSL. Då RFSL är ideellt med ett HBTQ-riktat perspektiv skapas det en fri och trygg plats 

för sin målgrupp inom organisationen. Kim på RFSL berättar ”Sen tänker jag för dom som 

kommer hit, våra besökare, så är det betydande att vi är en ideell organisation, inte en 

myndighet. För många har myndighetsskräck och litar inte på myndigheter.”. Det blir tydligt 

att det är betydelsefullt för HBTQ-personer att RFSL inte är en myndighet. Att RFSL är en 

ideell organisation får deras besökare att känna mindre press över att söka stöd eller att ta sig 

dit. Den bristande tilliten för myndigheter som HBTQ-personer har får dem att inte söka stöd 

hos myndigheterna när de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En ideell organisation 

som RFSL tolkas då fånga upp de individer som inte vågar söka sig till myndigheter. RFSL har 

likt andra ideella organisationer som mål att förbättra och främja utsatta individers 

livssituationer och plats i samhället (Phillips, 2013). Då RFSL syftar till att främja HBTQ-

personers livsvillkor och rättigheter, gäller detta även HBTQ-personer som har försämrade 

livsvillkor på grund av att de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vetskapen hos 

HBTQ-personer om att RFSL står upp för deras rättigheter tolkas göra det lättare att söka stöd 

hos dem när de är utsatta för hedersproblematik. På det sättet har RFSL en styrka i att vara 

ideella då det tolkas att de kan få de som inte söker sig till myndigheter att ändå söka sig till 

någon. 

  

Fyra av RFSL:s personal beskriver att de positiva med att arbeta inom en ideell organisation är 

att det finns en frihet i att välja hur de vill arbeta. Personalen menar att de kan själva välja hur 

de vill hjälpa, stödja och agera ombud för HBTQ-personer som är utsatta. Det beskrivs även att 

de har möjlighet att gå utanför ramarna mer än myndigheter. De menar att myndigheter endast 

har en liten avsatt tid för att träffa klienter, men att de på RFSL kan ge mer tid och anpassa sig 

mer efter individerna. 

  
...vi gör i princip vad vi vill, vi gör det vi ser vad målgruppen behöver, om vi har resursen till det. Så vi 

är ju ett komplement till liksom till samhället, eller i samhället. Det är inte meningen att ideella sektorn 

ska vara dom som bär, utan vi ska vara den som, aah men lite grann som ifrågasätter och lite grann prova 

gränser och prova nya tillvägagångssätt. (Jamie) 
  

Personalen på RFSL upplever att de är mindre styrda i hur de ska arbeta och vad de ska arbeta 

med. De upplever sig ha utrymmet att själva bestämma vad de kan göra för sina besökare utifrån 

vad organisationens resurser tillåter. De har inte strikta regler kring att följa ett specifikt 

tillvägagångssätt eller förhållningssätt. RFSL:s personal har alltså ett relativt stort objektivt och 

subjektivt handlingsutrymme (Ellström, 1992). RFSL tolkas ha större frihetsgrader än 

myndigheter i att själva välja hur de ska arbeta, då de inte har strikta regler kring deras 

arbetssätt. Personalen menar att de själva kan välja vilket tillvägagångssätt de har för att hjälpa 
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individer om resurserna tillåter det. Det objektiva handlingsutrymmet tolkas däremot begränsa 

personalen när resurserna de behöver inte finns för att de ska kunna arbeta och göra det som de 

själva tycker krävas. Phillips (2013) påstår att ideella organisationers projekt finansieras genom 

att söka bidrag. En svaghet som tolkas finnas med att RFSL är en ideell organisation är därmed 

att de är beroende av bidrag. Blir de inte beviljade med bidrag kan de inte utföra de projekt som 

de vill. Om de däremot blir beviljade bidrag tolkas arbetet med individer som har 

hedersproblematik kunna anpassas efter individernas egna behov och önskemål, eftersom 

personalen i större utsträckning väljer sitt tillvägagångssätt. RFSL:s personal tolkas ha 

möjligheten att använda sitt subjektiva handlingsutrymme i en stor utsträckning, vilket ger dem 

en möjlighet att själva bestämma vad de ska göra i olika situationer. Det fria handlingsutrymmet 

som RFSL:s personal upplever sig ha tolkas vara en styrka då de har större möjlighet att anpassa 

sitt stöd i olika situationer efter HBTQ-personernas behov. För de HBTQ-personer som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck tolkas detta innebära att de kan få stöd av RFSL på 

olika sätt som andra yrkesverksamma inte kan på grund av att de inte ingår inom deras ramar. 

RFSL kan därmed gå över gränser som andra yrkesverksamma har. 

  

7.3.3. Gemenskap 

RFSL erbjuder sociala aktiviteter för HBTQ-personer, det kan vara cafékvällar eller andra 

gruppaktiviteter. Aktiviteterna som RFSL erbjuder bidrar till en gemenskap, där HBTQ-

personer kan mötas för att utbyta tankar, känslor, erfarenheter och umgänge. Två av 

intervjupersonerna berättar att det för HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck kan vara svårt att komma till sådana aktiviteter, då de inte vill synas i HBTQ-

sammanhang för att inte bli avslöjade. Däremot förekommer det att de ändå tar chansen för att 

gå till RFSL då de ser ett värde i att umgås med andra i HBTQ-gemenskapen. En intervjuperson 

berättade att hen hjälper hedersutsatta HBTQ-personer att på olika sätt smyga in i lokalen 

genom dolda ingångar så att de inte ska bli avslöjade genom att de går in via huvuddörren där 

regnbågsflaggorna syns. HBTQ-personerna tolkas söka sig till gemenskapen eftersom de är i 

en marginaliserad position i samhället, då de avviker från heteronormativiteten (Rosenberg, 

2002). Gemenskapen tolkas få HBTQ-personerna att känna sig inkluderade i ett sammanhang, 

vilket främjar deras livsvillkor. Robin som arbetar på RFSL beskriver “men att få ord på saker 

som man känner och få höra hur andra människor har haft det.[…] liksom stor skillnad, att just 

det här med att jaha, det var bara inte jag”. Den gemenskap som RFSL skapar för HBTQ-

personer tolkas bidra till en positiv effekt i form av att HBTQ-personer känner sig mindre 

ensamma i att ha den livssituation som de har. HBTQ-personerna som utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck är marginaliserade som alla andra HBTQ-personer i samhället, men de är 

dessutom förtryckta av sina familjer. För dessa individer tolkas det därför bli ett större värde i 

att få uppleva gemenskap med andra individer. Den gemenskap som RFSL erbjuder blir därför 

en styrka då de inkluderar HBTQ-personer som i det heteronormativa samhället blir 

exkluderade. En alternativ tolkning skulle kunna vara att gemenskapen som RFSL bidrar med 

har en svaghet i att de fortfarande är exkluderade i samhället. Gemenskapen tolkas bidra till att 

individerna upplever sig mindre ensamma och träffar andra individer, men det tolkas inte göra 

något för att bryta exkluderingen i samhället.  

 

7.4. HBTQ och heders osynlighet i samhället 

Samtliga intervjupersoner beskriver att deras arbete uppmärksammar HBTQ-personer och 

HBTQ-frågor i samhället. Vidare beskrivs det att de lyfter fram HBTQ-personers rättigheter 

och arbetar med att de ska ha samma möjligheter som alla andra individer. De menar att deras 

arbetsförutsättningar påverkas av att det finns en normativ syn på sexualitet, kön, 

könstillhörighet och dessutom hedersrelaterat våld och förtryck. Detta gör att RFSL arbetar med 
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att konstant bryta sådana normer. Kim som deltog i en kort utbildning om heder för 

yrkesverksamma beskriver följande: 

  
De här två första dagarna så jag var den enda som var ifrån RFSL, jag var den enda som på något sätt 

representerade HBTQ-frågor, enda på föreläsningen som ”ba amen HBTQ då? HBTQ då? HBTQ-

personer? Kan vi prata om HBTQ-personer?” Och sen var det 300 andra personer, jag var den enda 

personen som tog upp det hela hela tiden. (Kim) 
  

Detta visar att det finns ett osynliggörande av HBTQ-personer. Utbildningen handlade om 

heder och tog inte upp HBTQ-personers utsatthet. Därmed kan de tolkas att yrkesverksamma 

som var på utbildningen inte få vetskapen om hur heder är kopplat till HBTQ. Osynliggörandet 

av HBTQ-personers utsatthet fortsätter på sådant sätt. Men eftersom RFSL varit där, tolkas det 

att RFSL har lyckats lyfta fram HBTQ-perspektivet. På så sätt bidrar RFSL med att inkludera 

HBTQ-personer och synliggöra dem i ämnet. Piuva (2012) menar att heteronormativitet är en 

struktur i samhället som påverkar hur människor tänker att alla är heterosexuella cispersoner. 

Hedersutbildningen som Kim deltog i tolkas utgått från ett heteronormativt perspektiv på 

hedersrelaterat våld och förtryck, eftersom de aldrig belyste HBTQ-personers utsatthet. RFSL 

som faktiskt arbetar med HBTQ-personer och ifrågasätter heteronormativiteten tolkas fått på så 

sätt en viktig roll på utbildningen, då de var de enda som ifrågasatte den heteronormativa synen 

på hedersutsatthet. Ifrågasättandet av heteronormativitet tolkas vara viktigt för att synliggöra 

sådana strukturer i samhället och därmed uppmärksamma HBTQ-personers situation. Om en 

representant från RFSL inte hade deltagit på utbildningen hade det osynliga förblivit osynligt. 

Detsamma gäller i övriga samhället. Personalen på RFSL beskriver att det inte räcker med att 

det enbart ska vara RFSL som arbetar för HBTQ-personer och som dessutom ifrågasätter 

heteronormativiteten. HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck tolkas 

alltså vara ett samhällsproblem som behöver motverkas tillsammans, och är enbart inte RFSL:s 

ansvar. Jamie på RFSL menar ”Och det som är viktigt att vi är inte lösningen, vi är en del av 

lösningen”.  

 

7.4.1. Offermallen 

All personal som intervjuades beskriver att en svårighet som de ser i samhället är att HBTQ-

personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck osynliggörs, på grund av att det råder 

en specifik offermall. Personalen berättar att offermallen innefattar heterosexuella ciskvinnor 

som blir utsatta av i huvudsak manliga familjemedlemmar. När yrkesverksamma utgår från den 

offermallen, osynliggör de HBTQ-personer som inte passar in i mallen. Personalen beskriver 

att det är fördomar och föreställningar om vad hedersrelaterat våld och förtryck är som skapar 

denna offermall. 

  
...det man har beredskap för är den här unga tjejen som förväntas vara hetero och att det saknas liksom 

kunskaper kring att..att...eller ja till exempel det exemplet jag återkommer till hela tiden till men att en 

man i 30-årsåldern eller liksom som är vuxen som kanske har en egen inkomst och faktiskt verkar klarat 

sig bra själv kanske också har behov av stöd och att det kanske också kan se annorlunda ut än att man ska 

rädda någon ung person från sin familj. (Lee) 
  

Citatet visar att individer som inte är unga heterosexuella ciskvinnor kan enligt samhällets syn 

på hedersrelaterat våld och förtryck inte vara utsatta för sådan form av våld. Då det även finns 

en syn i samhället på att förövare av hedersrelaterat våld och förtryck är män skapas det en 

misstro mot att även män kan vara utsatta. Piuva (2012) hävdar att heteronormativiteten leder 

till att individer antar att alla i samhället är heterosexuella och samtidigt att de antingen är män 

eller kvinnor. Konsekvenserna av ett sådant synsätt tolkas vara att HBTQ-personer som inte 

passar in i offermallen går miste om stöd för sin utsatthet. HBTQ-personer som däremot lyckas 
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övertyga yrkesverksamma om sin hedersutsatthet tolkas ändå ha svårt att få hjälp för att det inte 

finns insatser som är anpassade för dem. Offermallen leder till att insatser mot hedersrelaterat 

våld och förtryck tolkas utformas efter individer som passar offermallen, och inte HBTQ-

personer som är exkluderade från den. Så länge det finns ett heteronormativt tänk tolkas 

osynliggörandet av HBTQ-personer fortlöpa. Det tolkas krävas att ett sådant tänk behöver 

brytas för att HBTQ-personer som är hedersutsatta ska få det stöd från samhället som de är i 

behov av. I citatet beskrivs det att det är lättare att tro att en ung kvinna är utsatt än en vuxen 

man. I samhället tolkas det finnas en föreställning om att yngre individer är mer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck än vad vuxna individer är. Att vara vuxen kopplas till att vara 

självständig och kapabel att ta hand om sig själv jämfört med yngre individer. Vidare tolkas det 

även finnas en föreställning om att kvinnor är mer utsatta i samhället jämfört med män. När 

individen då är en vuxen man, tolkas samhället anse att individen inte är utsatt utifrån att den 

ingår i två kategorier som förutsätter att de inte kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Att vara en vuxen självständig man är en priviligierad position i samhället, dock tolkas det vara 

problematiskt för vuxna HBTQ-män att söka stöd för sin utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vuxna HBTQ-män som är hedersutsatta osynliggörs därför i samhället då de tolkas 

anses klara sig själva utifrån att de ingår i två kategorier som inte ingår i offermallen. Genom 

ett intersektionellt perspektiv går det att tolka att vuxna HBTQ-mäns utsatthet påverkas av 

kategorier som kön, sexualitet och ålder. Det går inte att förstå HBTQ-personers utsatthet 

genom att se hedersrelaterat våld och förtryck som resultatet av enbart kulturella eller 

patriarkala maktordningar. Utan det krävs tolkas utifrån ett intersektionellt perspektiv 

(Mattsson, 2015) på hedersutsatthet för att kunna upptäcka att andra individer än unga kvinnor 

är utsatta.  

  

7.4.2. Okunskap kring HBTQ och heder 

Samtliga intervjupersoner beskriver att det råder okunskap i samhället om både HBTQ och 

heder. Personalen menar att ökad kunskap kan göra att HBTQ-personer får stöd för sin 

hedersutsatthet. Dessutom beskrivs det att ökad kunskap kan bidra till att stödinsatser för 

hedersrelaterat våld och förtryck anpassas efter HBTQ-personer och inte enbart de som ingår i 

offermallen. Love på RFSL beskriver detta som ”Så jag upplever att man inte har kompetens 

att hur man upptäcker…Vilka frågor man ställer… Och i sin tur hur man ställer frågor för att 

upptäcka HBTQ-personer…”. Denna okunskap är en bidragande faktor till att HBTQ-personers 

utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck osynliggörs i samhället. Det råder okunskap om 

hur yrkesverksamma ska gå tillväga för att upptäcka när en HBTQ-person är utsatt. Finns det 

ingen kunskap om HBTQ, tolkas det att yrkesverksamma inte kommer kunna förstå sig på deras 

speciella utsatthet som skiljer sig från utsatta heterosexuella cispersoner i samhället. Svensson 

et al. (2008) menar att yrkesverksamma behöver ha kunskap och kompetens för att kunna fatta 

rimliga handlingsalternativ och beslut. När yrkesverksamma inte har kunskap om HBTQ och 

heder kan de därmed tolkas inte kunna hjälpa HBTQ-personer som är hedersutsatta. När 

yrkesverksamma däremot har kunskap om HBTQ och heder tolkas det bidra till att de har ett 

utrymme som tillåter dem att avgöra vilka handlingsalternativ som är rimliga vid 

hedersrelaterade ärenden, och som är anpassade efter HBTQ-gruppen. HBTQ-personers 

utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck blir därför ett osynligt problem för 

yrkesverksamma utan kunskap om HBTQ. 

8. Diskussion 
I den här studien har vi velat undersöka hur personalen på RFSL arbetar med HBTQ-personer 

som är hedersutsatta. Det första vi kunde se i studien var att samtliga intervjupersoner från 

RFSL beskriver att HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterad problematik ofta behöver 

leva ett dubbelliv. Detta besvarar första frågeställningen i studien som handlar om hur 
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personalen på RFSL beskriver HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 

De hedersutsatta HBTQ-personer som RFSL:s personal möter och stödjer har ofta en 

livssituation där dubbellivet är centralt. Att de lever ett dubbelliv har visat sig ha konsekvenser 

i att de hedersutsatta HBTQ-personer har svårt att ta sig till RFSL, då de inte vill vistas i en 

HBTQ-kontext. Det försvårar i sin tur RFSL:s personals arbete genom att de inte kan ge det 

stöd som de hedersutsatta individerna behöver. Att det försvårar för personalen att ge stödet är 

en utmaning, vilket besvarar vår tredje frågeställning om vilka möjligheter och utmaningar som 

personalen har. En av intervjupersonerna berättade att de hjälper hedersutsatta HBTQ-personer 

att smyga sig in i lokalen på olika sätt, för att inte behöva gå in genom huvuddörren där 

regnbågsflaggorna syns. För de lokaler som inte har dolda ingångar blir denna lösning 

problematisk, vilket blir en utmaning för personalen att hjälpa individerna att komma dit. En 

möjlighet som däremot finns är att ge stöd via telefonsamtal, vilket RFSL erbjuder. Det går 

därför att se att RFSL:s personal har olika sätt att arbeta med sina besökare utifrån deras 

situationer. Vilket även besvarar vår andra frågeställning, som handlar om på vilket sätt RFSL:s 

personal arbetar med HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Av 

vår tidigare forsknings-avsnitt går det inte att finna att andra studier har diskuterat kring 

dubbellivet och hur det påverkar yrkesverksammas arbete. Därför blir vårt belysande av 

dubbellivet ett nytt perspektiv på HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Belysandet av dubbellivet kan göra en nytta för socialt arbete, då det visar på hur 

livssituationen för utsatta HBTQ-personer kan vara. Genom denna vetskap kan socialarbetare 

som möter utsatta individer få en bredare förståelse för andras livssituationer. Det kan vara en 

förståelse över varför individer är hemlighetsfulla inför sina familjer eller inte kan göra vissa 

saker för att inte bli avslöjade. Det som även kom fram i studien var att tre av intervjupersonerna 

ansåg att transpersoner var en grupp som har det svårare att leva ett dubbelliv och anses mer 

utsatta än andra individer i HBTQ-gruppen. De andra tre intervjupersonerna ansåg inte att 

transpersonerna var mer utsatta än de andra när det gällde utsatthet för hedersproblematik och 

dubbellivet. Denna bild av transpersoners särskilda utsatthet för hedersproblematik och 

dubbellivet är alltså inte samstämmig bland alla, hälften av intervjupersonerna hade enbart 

denna bild. I likhet med Rogers (2017) framkommer det att transpersoners utsatthet påverkas 

av att det finns ett heteronormativt tankesätt som påverkar samhällets könsnormer och 

könsroller. Att både denna studie och andra studier kommit fram till att transpersoner är en 

särskilt utsatt grupp som skiljer sig från andra inom HBTQ-gruppen ger stöd till resultatet. 

Beskrivningarna om HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck kan få 

yrkesverksamma inom socialt arbete att lättare förstå HBTQ-personers livssituation. Denna 

förståelse är väsentlig i mötet med dem.  

 

En annan bild av HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck som RFSL:s 

personal beskriver är att asylsökande HBTQ-personer har en speciell hedersproblematik. En av 

intervjupersonerna ansåg att asylsökande HBTQ-personer hade en problematik med att utredas 

tillsammans med sina familjer, som både kan vara deras förövare eller potentiella förövare om 

de får reda på att de är HBTQ-personer. Konsekvensen av att utredas med sin familj är att 

HBTQ-personen kan få avslag, när vetskapen av att de är utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck kunde ha stärkt deras individuella asylskäl. Att HBTQ-personer till en början aldrig 

uppger att de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kan göra att de misstros när 

utsattheten väl kommer fram i senare skede. RFSL som bedriver Newcomersverksamheten 

möter asylsökande individer. I mötet med individerna sprider de kunskap om deras rättigheter 

här i Sverige. Det kan alltså vara så att informationen om individens sexuella läggning kan 

lyftas fram till utredarna i asylprocessen, då RFSL informerat om att deras utsatthet kan vara 

ett asylskäl. Dessutom kan RFSL ge information om att det går att berätta om sin HBTQ-

identitet för den svenska myndigheten, vilket de kanske inte har kunnat göra i deras hemländer. 
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Denna problematik beskrivs enbart av en av våra intervjupersoner. Det är alltså enbart en av 

intervjupersonerna som berättar om denna erfarenhet, vilket gör att det inte är samstämmigt 

bland alla intervjupersoner. Ett annat problem som fem av sex intervjupersoner beskriver är att 

det för asylsökande HBTQ-personer inte går att fly från hederskulturen genom att fly från sina 

familjer, då hederskulturen upprätthålls av individer som har hedersvärderingar. Detta är ett 

problem som majoriteten av intervjupersonerna har erfarenhet av. Ett fynd är alltså att det inte 

behöver vara familje- eller släktmedlemmar som utsätter individen för hedersrelaterat våld och 

förtryck, utan kan exempelvis vara landsmän som lever enligt hederskulturen. Denna vetskap 

kan bidra till att yrkesverksamma som utreder asylsökande HBTQ-personer förstår att 

hedersrelaterat våld och förtryck kan vara aktuellt även fast familjen inte befinner sig i samma 

land. Detta visar att HBTQ-personers hedersutsatthet kan se olika ut beroende på vilken 

livssituation individen har. Denna beskrivning av utsatthet nyanserar forskningsfältet, då det 

beskriver vilken hedersproblematik asylsökande individer kan ha. Detta var något vi inte kunde 

finna i tidigare forskning, därmed bidrar denna beskrivning till ett nytt perspektiv. Dessa 

beskrivningar av asylsökandes utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck besvarar studiens 

första och andra frågeställning, som handlar om hur RFSL:s personal beskriver hedersutsatta 

HBTQ-personers situation och hur de arbetar med dem. 

 

I studien visar det sig att samtliga intervjupersoner anser att HBTQ-personer osynliggörs i 

samhället och att det finns en existerade offermall för hedersutsatta individer som exkluderar 

HBTQ-personer. Med hjälp av teoretiska begreppet heteronormativitet kunde osynliggörandet 

av HBTQ-personer och offermallen tolkas vara orsakad av heteronormativiteten i 

samhället.  Heteronormativitet anses alltså vara grunden till hederskulturen och därmed till 

HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.  Om det inte fanns ett 

heteronormativt samhälle där HBTQ-personer är exkluderade, skulle inte en organisation som 

RFSL behöva existera. Heteronormativiteten begränsar både för HBTQ-personer att få hjälp i 

samhället men även för RFSL:s personals arbete. Arbetet som RFSL:s personal bedriver 

begränsas av heteronormativiteten då detta är det stora problemet som de försöker bekämpa. 

Samtidigt möjliggör detta även för RFSL att i överhuvudtaget behövas. Hade 

heteronormativiteten inte funnits hade troligen inte HBTQ-personer varit exkluderade och fått 

sina rättigheter begränsade. Därför hade det inte behövts en organisation som lyfter deras 

rättigheter. Att heteronormativiteten medför möjligheter och utmaningar för RFSL:s personal 

besvarar studiens tredje frågeställning. Belysandet av den påverkan heteronormativitet har för 

HBTQ-personer kan få yrkesverksamma att tänka på att det finns ett heteronormativt synsätt 

som behöver brytas för att hjälpa individer som inte följer den. Även Rogers (2017) har i 

tidigare forskning hävdat att HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är 

grundat i heteronormativteten. Carbin (2013), Norberg och Törnsén (2013) samt Gruber (2011) 

däremot framför hedersrelaterat våld och förtryck ur ett heteronormativt perspektiv, där offret 

är en kvinna och förövaren är en manlig familjemedlem. Ett problem med att forskningen enbart 

fokuserar på ett heteronormativt perspektiv är att HBTQ-personer inte uppmärksammas i 

forskningen. Om forskningen enbart fokuserar på att offret är en kvinna och förövaren är en 

man, kommer den stereotypa bilden att förstärkas. För att undvika det heteronormativa synsättet 

i forskning kan det istället fokuseras på alla grupper av människor oavsett kön, sexuell läggning, 

etnicitet och så vidare, utan att välja specifika grupper. Eller att endast fokusera på en grupp 

som inte är den stereotypa.  

 

Det visar sig att RFSL:s arbetssätt både har styrkor och svagheter. Dessa är fynd för studien då 

de besvarar studiens andra och tredje frågeställning. Två av styrkorna som samtliga 

intervjupersoner berättar om är att de ifrågasätter heteronormativiteten och bidrar med att 

bekämpa sådana normer som missgynnar HBTQ-personer, samt att de har ett HBTQ-
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bemötande. Att de är en ideell organisation ansåg fyra intervjupersoner vara en styrka och två 

intervjupersoner såg en styrka i deras bidragande för en gemenskap. Konsekvensen av att dessa 

styrkor identifierats är att det visar på vad som är fördelaktigt att ha i arbetet med HBTQ-

personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot behöver dessa styrkor 

inte vara just styrkor, utan kan även betraktas som svagheter. Ett HBTQ-bemötande ser vi som 

en styrka men det är inte det enda som yrkesverksamma behöver för att stödja och upptäcka 

hedersutsatthet. Exempelvis om den yrkesverksamma har HBTQ-bemötande, såsom RFSL har, 

men inte har hederskompetens kan det fortfarande vara svårt att förstå hedersutsatta HBTQ-

personers situation. Vi menar däremot inte att RFSL har en bristande kunskap kring heder, utan 

personalen som vi intervjuade hade ändå stor erfarenhet och kunskap. Det som har visats kring 

styrkor gällande att RFSL är en ideell organisation handlar om att de upplever sig ha mer frihet 

i hur de går tillväga för att hjälpa individer. Dessutom menar tre intervjupersoner att RFSL har 

en styrka i att fånga upp de individer som har myndighetsskräck. Att RFSL är en ideell 

organisation är däremot inte enbart en styrka, utan även en svaghet. Svagheten med att de är en 

ideell organisation handlar om att de är beroende av bidrag, de kan därför bli begränsade i vad 

de kan göra om resurserna inte tillåter det. Att RFSL bidrar till en gemenskap är en styrka då 

det ger en plats för HBTQ-personer att mötas och känna tillhörighet. Däremot bidrar 

gemenskapen inte till att lösa andra problem som HBTQ-personer har i samhället. Deras 

osynlighet bryts inte och deras exkludering bryts inte, vilka är viktiga att bryta för att HBTQ-

personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få stöd och bli trodda för sin 

utsatthet. Det gemenskapen ger är en positiv känsla vid möte med andra personer som även är 

HBTQ-personer. Vår studie har i likhet med Petzen (2012), visat att stödorganisationer som 

arbetar med icke-heterosexuella individer som är utsatta för hedersproblematik bidrar med 

uppmärksammande av deras rättigheter. Vår studie benämner dock vilka specifika styrkor och 

svagheter som stödorganisationen RFSL har, vilket Petzen (2012) inte belyser i sin studie vid 

undersökandet av stödorganisationer i Tyskland. Vidare visar vår studie vilka delar som bidrar 

till ett gott arbete med HBTQ-personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, 

vilket det konventionella sociala arbetet kan dra lärdomar av. Genom att belysa detta kan andra 

organisationer och verksamheter implementera dessa styrkor i sina arbetssätt för ett mer 

inkluderande arbete med HBTQ-personer som är hedersutsatta. 

 

8.1. Konsekvenserna av metodvalen 

Vår första frågeställning “Hur beskriver personalen på RFSL HBTQ-personers utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck ”, är riktad på ett sätt som frågar efter RFSL:s upplevelser av 

HBTQ-personers upplevelser. Att det i studien fokuseras på RFSL:s erfarenhet av HBTQ-

personers utsatthet kan vara problematisk i den bemärkelsen att de får tolkningsföreträde för 

andras upplevelser. Den bild av hedersutsatta HBTQ-personers livssituation som presenteras i 

studien utgår ifrån vad RFSL tror och inte hur det faktiskt behöver vara. HBTQ-personer kan 

ha en helt annan bild som inte stämmer överens, samtidigt som den även kan stämma med 

RFSL:s personals bild. Om vi istället hade valt HBTQ-personer som intervjupersoner hade 

resultatet därför kunnat se annorlunda ut. Empirin hade då utgått ifrån grundkällan, vilket skulle 

kunnat gett en mer trovärdig bild över hur hedersutsatta HBTQ-personers livssituation faktiskt 

ser ut. En annan problematik i studien kan vara att RFSL:s styrkor och svagheter som lyfts fram 

i studien kan anses vara vinklade då det utgår från vad personalen säger. Det kan tänkas att 

RFSL:s personal är lojala mot sin arbetsplats och därför kanske inte pekar ut riktiga svagheter 

för att inte skada synen på organisationen. Hade studien utgått från vad RFSL:s besökare anser 

om det stöd och arbete som RFSL bedriver, hade styrkorna och svagheterna möjligtvis sett 

annorlunda ut. De styrkor och svagheter som stödmottagarna skulle kunnat lyfta fram skulle 

tänkas ha varit mer trovärdiga och inte ansetts kunna vara vinklade. 
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Valet av att intervjupersonerna inte behövde ha en kurativ roll, utan att vi även inkluderade 

projektledare som inte utför enskilda samtal i lika stor utsträckning som kuratorer och 

psykologer, har haft en påverkan på datamaterialet. Vi kan se att bland de intervjupersoner som 

har en kurativ roll på RFSL så har de en mer omfattande förståelse för olika hedersutsatta 

HBTQ-personer. Projektledarna som bedriver speciella projekt, har istället ett fokus på ett 

specifikt projekt och de individer som deltar i projektet. Därför träffar inte projektledarna alla 

utsatta HBTQ-personer som besöker RFSL, utan enbart de hedersutsatta HBTQ-personer som 

deltar i projektet. Urvalet kan därför haft en påverkan på resultatet genom att det datamaterial 

vi samlade in via de två projektledarna inte ger en omfattande bild av besökarna på RFSL, utan 

enbart på de besökarna som tar sig till RFSL för att delta i de aktiviteter som skapas utifrån ett 

projekt. Å andra sidan har vi fyra intervjupersoner som har kurativa roller och möter individer 

som samtalar och söker stöd för sin hedersutsatthet. Dessa intervjupersoner gav oss en 

omfattande bild av de individer som söker sig till dem för att få stöd. De två projektledarna som 

enbart träffar dem som besöker RFSL för aktiviteter och inte för samtal, ger en bild på en 

specifik “målgrupp”, alltså den målgruppen som projektet är riktat för, exempelvis asylsökande. 

Detta kan tänkas vara fördelaktigt, då projektledarna kan ha erfarenheter och beskrivningar av 

hedersutsatta HBTQ-personer som kanske inte söker sig till de som utför kurativt arbete. 

Projektledarna kan därför även ha erfarenheter av att möta och stödja HBTQ-personer som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, då alla hedersutsatta inte söker sig till samtalsstöd 

hos kuratorer eller psykologer. Det betraktas även fördelaktigt att vi inkluderat olika yrkesroller 

då det ger en mer övergripande bild över RFSL:s arbete. Det ger en blick över både hur 

personalen som har en kurativ roll på RFSL arbetar med hedersutsatta HBTQ-personer och 

även hur personal som bedriver projekt arbetar med hedersutsatta.  
 

9. Förslag till vidare studier 
Då vi enbart har fokuserat på hur personalen på RFSL arbetar med HBTQ-personer som är 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, skulle det vara intressant med vidare studier som 

fokuserar på HBTQ-personer. Med det menar vi hur besökare på RFSL som har 

hedersproblematik upplever det stöd de har fått från RFSL. En sådan studie skulle lyfta fram 

HBTQ-personers perspektiv snarare än personalens perspektiv. Det behöver självfallet studeras 

kring HBTQ-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck generellt, då det finns en 

brist i svensk forskning kring detta. Framtida studier som behövs är även sådana som 

undersöker hur heteronormativiteten kan brytas i samhället.  
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Bilaga 1 – Informations- och samtyckesbladet 

 

 
 
 
 
 
 
 

Information om deltagande i examensarbete  
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet med 

vår studie är att undersöka hur RFSL arbetar med homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queeras som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

I examensarbetet genomförs intervjuer med personal från RFSL om deras erfarenhet av att arbeta 

med hedersproblematik. Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning som tillhandahålls av Örebro 

universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det 

självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete på RFSL. Dina 

personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 

ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 

tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har 

examinerats och godkänts samt publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och 

uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter 

som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person och städer kommer att 

ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår 

handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av Örebro universitet 

lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter 

Student    Student  Handledare 

Dilan Soysüren   Muhamed kayaci  Kjerstin Andersson Bruck 

dilansoysuren@hotmail.se    mkayaci@hotmail.se Kjerstin.Bruck@oru.se 

076-926 24 58      076-272 37 85 019-30 13 85   
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Samtycke till deltagande i examensarbete  
 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i socialt 

arbete vid Örebro universitet som genomförs av Dilan Soysüren och Muhamed Kayaci. 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namn    Ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledande fråga 

Beskriv kort din arbetserfarenhet på RFSL 

 

HBTQ-personers utsatthet  

1. Hur definierar du/RFSL HRVF?  

2. Varför tror ni att personer söker sig till er? 

3. Hur utmärker sig den hedersproblematik som klienterna ni arbetat med har? 

4. Vad har ni för erfarenhet av klienter som är utsatta för hedersrelaterat…  

a. fysiskt våld 

b. psykiskt våld? 

c. socialt våld? 

d. ekonomiskt våld? 

5. Upplever ni att det finns en specifik grupp av HBTQ-personer som i större utsträckning 

söker ert stöd? 

6. Hur skulle du beskriva livssituationen för HBTQ-personer som lever i en hederskultur? 

7. Vad utmärker HRVF som drabbar HBTQ-personer? 

8. Vilken kunskap upplever ni att övriga samhället har kring HBTQ-personer utsatta för 

HRVF? 

 

Arbetssätt 

1. Har RFSL riktlinjer och policy för arbetet mot HRVF? I sådan fall vilka? 

2. Vilken utbildning eller kunskap får anställda på RFSL om hedersproblematik som 

HBTQ-personer utsätts för? 

3. Upplever ni att ni har tillräcklig med kunskap och kompetens för att stödja individerna?  

4. Beskriv hur arbetet med HBTQ-personer hos er går till?  

5. Vad händer när någon kontaktar er och vill ha stöd? 

6. Vad skiljer ert arbete med hedersproblematik utmärkande från annan problematik?  

7. Erbjuder ni insatser till utsatta individer? Vilka i så fall? 

8. Samverkar ni med andra myndigheter, organisationer och/eller verksamheter? 

 

Utmaningar och möjligheter  

1. Upplever du utmaningar i ert arbete med hedersproblematik?  

2. Vilka möjligheter finns med den stöd och hjälp RFSL ger till sina klienter? 

3. Upplever ni någon brist i arbetet med HBTQ-personer som är utsatta för HRVF? 

4. Vilken roll spelar det att RFSL är en ideell organisation? Hur påverkar det ert arbete i 

form av exempelvis budget? 

5. Finns det något som du saknar i ert arbete, som skulle kunna förbättra/underlätta arbetet? 

Eller något som behöver utvecklas i överlag kring ämnet?  

 

Avslutande fråga: 

Är det något annat ni vill ta upp som ni anser vara av vikt? 
 


