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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det förekommer skillnader mellan socialsekreterares 

motiveringar till beslutade insatser och den hjälpsökandes etniska tillhörighet. Studien har 

präglats av en hermeneutik ansats samt utgår från det intersektionella perspektivet som ett 

teoretiskt ramverk. Datainsamlingsmetoden som har använts i studien består av mejlintervjuer 

och två vinjetter som byggs på en kvalitativ forskningsintervju. Två identiska vinjetter har 

konstruerats där den våldsutsatta i ena vinjetten heter Isabel och i den andra heter den 

våldsutsatta Fatima. I Studien har sex socialsekreterare från olika kommuners våld-i-nära-

relationsenhet medverkat. Dessa har sedan delats in i två grupper och har fått respektive fall 

för bedömning. En tematisk analys tillämpas i arbetet som studiens analysverktyg. Studiens 

resultat har analyserats med hjälp av begrepp från det intersektionella perspektivet samt 

tidigare forskning. Resultaten visar att socialsekreterarna som har bedömt Isabels fall 

motiverar hennes våldsutsatthet utifrån socioekonomisk status, missbruk och familjens sociala 

utsatthet. Däremot motiverar socialsekreterarna som har bedömt Fatimas fall hennes 

våldsutsatthet utifrån kulturella aspekter kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. 

Studien indikerar på behovet av ett enhetligt nationellt bedömningsinstrument som täcker 

kriterier för både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

 

Nyckelord: socialsekreterare, våld i nära relation, hedersrelaterat våld, etnicitet samt kultur.   
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate whether there are differences between the social 

worker' motivations for decided interventions and the ethnicity of the aid applicant. The study 

has been characterized by a hermeneutics approach and is based on the intersectional 

perspective as a theoretical framework. The method used in the study consists of email 

interviews and two vignettes that are based on a qualitative interview method. Two identical 

vignettes have been constructed. In one of the vignettes is the name of violent victim Isabel 

and in the other vignette is the name of violent victim Fatima. In this study has six social 

workers participated from different cities who work with intimate violence. These sex social 

worker have been divided into two groups and have received respective cases for assessment. 

A thematic analysis is used in the study as the study's analysis tool. The study's results have 

been analyzed using concepts from the intersectional perspective as well as previous research. 

The results show that the social workers who have assessed Isabel's case motivate her 

violence vulnerability based on socioeconomic status, addiction and the family's social 

position. On the other hand, the social worker who have assessed Fatima's case motivate her 

violence vulnerability based on cultural aspects linked to honor-related violence and 

oppression. The study indicates the need for a uniform national assessment instrument that 

covers criteria for both intimate violence and honor-related violence. 

  

Keywords: social workers, intimate violence, honor related violence, ethnicity and culture. 
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1. Inledning och problemformulering 

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är två fenomen som det har forskats mycket om 

runt om i världen. Studierna handlar om orsakerna bakom dessa två fenomen, om de utsatta 

personerna, om förövaren, de professionellas hantering (Keskinen, 2011), av dessa ärenden 

samt samhällets syn (Cho, 2011). Det mönster som dyker upp genomgående vid läsning av 

befintliga studier om dessa två ämne handlar om skillnader mellan förklaringar av 

våldsorsaker som invandrarfamiljer och västerländska familjer utsatts för. Forskningen har 

visat att våld i nära relationer förekommer i alla slags relationer (Honkatukia och Keskinen, 

2018). Våldet kan förekomma i homosexuella såväl som heterosexuella relationer samt andra 

former av relationer (Wasarhaley, et al 2017). Men när det gäller hedersrelaterat våld är det 

bara personer med icke västerländskt ursprung som beskrivs som våldsutövare och 

brottsoffer, där orsakerna förklaras utifrån kulturella aspekter (Björktomta, 2019). 

  

Det har gjorts jämförande studier om förekomsten av våld i hemmet hos olika etniska 

grupper. Resultatet av en studie i USA visade att förekomsten av våld i nära relationer finns i 

olika utsträckning hos olika etniska grupper, såväl som asiater, latinos, afroamerikaner som 

vita personer. Orsaken till att våldet förekommer i olika grad hos olika etniska grupper uppges 

bero på socioekonomisk status, utbildning och ålder (Cho, 2011). Vid forskning om 

hedersrelaterat våld har det däremot inte gjorts många jämförelser om förekomsten av 

fenomenet hos olika etniska grupper utan förekomsten av denna typ av våld tenderar oftast 

kopplats till icke västerländska personer, i synnerhet muslimer där orsaken till våldet har 

uppgetts vara kulturellt betingad (Keskinen, 2011). 

  

Meeuwisse & Swärd (2016) diskuterar komplexiteten i socialt arbete och hur det sociala 

arbetets praktik ska förstås och preciseras. Författarna menar att ämnet har varit och fortsätter 

att vara objekt för ett flertal varierande tolkningar, modeller och definitioner. Detta bottnar i 

varierande historik och kulturellt sammanhang. Detta i sin tur har lett till en fortgående debatt 

om hur det sociala arbetes praktik bör skapas (Meeuwisse & Swärd, 2016). Barzoo Eliassi 

(2015) beskriver i sin studie hur det praktiska sociala arbetet bidrar till att kategorisera 

grupper, skapa klienter och som en följd av detta konstruerar sociala dilemman. Eliassi (ibid) 

hävdar att kategoriseringar av olika individer påverkar utformningen av sociala arbetets 

praktik och dess interventioner.  

  

Det saknas forskning kring om hur socialarbetarna motiverar sina beslut kopplad till den 

hjälpsökandes etniska tillhörighet. Denna studie avser att belysa just hur socialsekreterare 

motiverar sina beslut om insatser där våld i hemmet förekommer kopplad till hjälpsökandes 

etniska tillhörighet. Den föreliggande studien belyser i vilken grad socialsekreterare 

omedvetet eller medvetet påverkas av stereotypiska föreställningar. Människor påverkas 

mycket mer av stereotypiska föreställningar än de tror (Sarnecki, 2016). Sarnecki (2016) 

skriver i sin rapport bland annat om vittnesmål i rättegången. Han menar att gärningsmännens 

och offrets etniska tillhörighet kan påverka en vittnes vittnesmål i en domstolsförhandling 

eftersom vittnens stereotypiska föreställningar kan påverka hennes upplevelse av brottets 

händelseförlopp i synnerhet där vittnen har en vag bild av händelseförloppet. Vittnens 

negativa stereotypiska föreställningar om gärningsmannen och/eller offret som tillhör en viss 

etnicitet skulle kunna leda till att personer från dessa etniska grupper oftare misstänkliggörs, 

åtalas och döms. Stereotypiska föreställningar påverkar även synen på förekomsten av våld i 

hemmet menar Ålund och Alinia (2011). Författarna menar att icke västerländska kvinnors 

utsatthet i hemmet oftare tenderar att förklaras utifrån kulturella aspekter kopplade till heder 
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medan västerländska kvinnors utsatthet oftare tenderar att förklaras utifrån socioekonomiska 

faktorer samt sysselsättnings- och utbildningsnivå.  

  

Socialtjänsten är den myndighet som utreder våldsutsatta individers sociala situation och 

fattar beslut om stöd och insatser i enlighet med socialtjänstlagen. Enligt 

akademikerförbundet SSR (2017) ska social rättvisa prägla socialarbetarnas arbete i mötet 

med hjälpsökanden vilket innebär att människor med lika förutsättningar ska behandlas lika. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba vem som helst oavsett individens kultur- eller 

religionstillhörighet. Hedersrelaterat våld och förtryck utövas i syfte att kontrollera 

familjemedlemmarnas beteende för att skydda familjens eller släktens rykte och sociala status. 

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas strukturellt och kollektivt (Socialstyrelsen 2019). 

Den föreliggande studien avser att undersöka om socialarbetarna vid ett urval olika 

kommuners våldsrelationsenheter behandlar människor med olika etniska tillhörigheter men 

likartade sociala förutsättningar på ett likadant sätt. Det är därför av stor vikt att undersöka om 

socialarbetarna påverkas av stereotypiska förställningar som finns i samhället kring olika 

etniska grupper i deras arbete på ett, för klienten, ogynnsamt sätt.    

2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att genom en tematisk analysmetod undersöka om det 

förekommer skillnad mellan ett urval socialsekreterares motiveringar till beslutade insatser 

och den hjälpsökandes etniska tillhörighet. Syftet genererar följande frågeställningar:  

  

1. Hur motiverar socialsekreterarna sina beslut? 

2. Förekommer det några skillnader i socialsekreterarnas motiveringar till beslutade insatser 

kopplade till den våldsutsattas etniska tillhörighet?  

3. Bakgrund och lagstiftning 

3.1 Definitioner och begrepp 

Våld: Våld kan ta sig olika uttryck och vi har inte valt att utgå från en specifik våldstyp i 

arbetet. Vi har valt att använda oss av WHO:s definition om våld. WHO (2002) har definierat 

våld utifrån fyra olika våldstyper. Det handlar om fysiskt, sexuellt och psykiskt våld samt 

försummelse.  

  

Våld i hemmet: I den föreliggande studien används termen våld i hemmet som ett 

paraplybegrepp som inbegriper både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vidare 

används benämningen våld i nära relationer där våldsorsakerna inte förklaras utifrån en 

hederskontext. 

 

Våldsutsatta kvinnor: Vi har även använt oss av begreppet våldsutsatta kvinnor i arbetet. 

Vid användning av detta begrepp menar vi de kvinnor som åsyftas i Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453) 5:11 andra mening, det vill säga ”kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp i hemmet” (SoL, SFS 2001:453). 

 

Våld i nära relationer: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2019) har definierat våld i 

nära relationer som alla former av våld mellan närstående. Våldet kan vara i form av fysisk, 

psykisk, sexuella, verbala och kontrollerande beteende. Kännetecknande för våld i nära 

relationer är att den våldsutsatta har eller har haft en känslomässig relation till förövaren samt 

att övergreppen oftast äger rum bakom stängda dörrar.    
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Hedersrelaterat våld: Den som är utsatt för hedersrelaterat våld är oftast utsatt av flera 

personer som kontrollerar henne. 

 ”våldet uppmuntras av kollektivet som ett led i ett strukturellt och institutionaliserat förtryck och 

utgör ett medel för att utöva kontroll av individer, primärt kvinnor och flickor, i samhällen där heder 

får innebörden av kontroll av kvinnors sexualitet” (Heimer, Björck, Kunosson, 2017:34). 

3.2 Hedersrelaterat våld i Sverige 

Debatten om hedersvåld ökade drastisk och blev allmänt känd i slutet av 1990-talet i Sverige 

och har sin grund i de mord som hade begåtts på flickor av deras anhöriga som hade sina 

rötter i mellanöstern. Det är osäkert om antalet hedersrelaterade våldsbrott har ökat i Sverige 

sen dess men debatten om hederskultur och dess orsaker har intensifierats i Sverige under de 

senaste åren. Trots att socialtjänsten är den myndighet som ensam ansvarar att utreda anmälda 

incidenter om våld i hemmet i syfte att erbjuda den våldsutsatta skydd och stöd uppger 

socialarbetarna att de känner sig osäkra vid handläggning av dylika ärenden. Osäkerheten hos 

socialarbetarna bottnar sig i att många olika människor har många olika åsikter om den 

inträffade händelsen och orsaker till händelser (Baianstovu, 2017). 

  

Vidare menar Baianstovu (2017) att socialarbetarnas arbete är under kritik från olika forskare 

som har skilda uppfattningar om hur innehållet i socialt arbete ska utformas och 

socialarbetarnas arbetssätt samt interventionens effekt. Kritikerna handlar vidare om att våldet 

som sker inom invandrarfamiljer förklaras utifrån kulturella aspekter. Kritiken riktas även mot 

socialarbetarnas bristande kunskap i möte med minoritetsgrupper. 

  

3.3 Normaliseringsprocess 

Normaliseringsprocess innebär att våldet successivt under tiden kommer att uppfattas som ett 

normalt beteende i vardagen (Nordborg, 2008). Det som händer under normaliseringsprocess 

är att gränserna för vad som är acceptabelt förskjuts inom familjen. Detta leder till att våldet 

förminskas och positiva handlingar hos förövaren uppförstoras. Roks (2015) skriver om hur 

normaliseringsprocessen går till när barnen upplever våld i hemmet. Begreppet ofta används 

när det gäller våldsutsatta kvinnor men begreppet kan även appliceras när det gäller barn som 

har upplevt våld i hemmet. Barnets normaliseringsprocess sker ofta fort då de inte hunnit att 

vara med om eller minnas en tid då våldet inte förekommit. Även om barnen inte upplevt våld 

i hela sitt liv är minnet utan våld mycket mer begränsade jämfört med vuxnas minne. En 

effekt av normaliseringsprocess kan vara att barnen lägger skulden och ansvar för det som 

inträffar på sig själv och därmed har det svårt att berätta om våldet för andra. Att barnen bär 

på ansvaret för det våld som pappan utsätter familjen för har också att göra med att barnen 

tror allting kretsar kring dem och att de är i mittpunkt för det som händer omkring dem (Roks, 

2015).  

  

3.4 FREDA och PATRIARK 

FREDA-kortfrågor är ett bedömningsinstrument som används inom vissa delar av 

socialtjänsten. Metoden är ett standardiserat bedömningsinstrument som utgår från tre 

grundfrågor med några följdfrågor till vardera. Grundfrågorna lyfter fysiskt, sexuellt och 

psykiskt våld. Följdfrågorna handlar om när våldet har inträffat. Metoden ska användas när 

det råder misstanke om att en individ utsätts för våld. Bedömningsinstrumentet är avsedd att 

användas i intervjuform. Eftersom frågorna kan vara känsliga rekommenderas att de används 

efter en någorlunda etablerad kontakt mellan socialsekreteraren och klienten (Socialstyrelsen, 

2014).   
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PATRIARK är en checklista som används i samband med ett riskbedömningsarbete i 

hedersrelaterade våldsärenden. Inom metoden definieras våld som ”varje form av fysisk 

skada, eller försök till, eller hot om, sådan skada”. Instrumentet består av två delar, nämligen 

riskfaktorer och sårbarhetsfaktorer. Riskfaktorer ska innehålla tidigare kännedom om våldet, 

om den våldsutövaren riktar hot mot den utsatte, samt orsaker till våldet. Ytterligare 

riskfaktorer kan vara upptrappning, eller attityder som ge stöd till hedersrelaterat våld samt 

familjens grad av segregation eller integration i svenska samhället. I sårbarhetsfaktorer ska 

noteras om den utsatte har ett inkonsekvent beteende som riskerar dennes säkerhet, om hen 

har en inkonsekvent inställning gentemot familjen och gärningspersonerna. Andra aspekter 

som ska beaktas i sårbarhetsfaktorer är om den utsatte har en extrem rädsla mot 

gärningsmännen eller om den utsatte har en problemfylld tillvaro som kan äventyra dennes 

säkerhet. Metoden erbjuder en färdig mall för sammanställningen av ärendet. 

Sammanställningen bör ske enligt följande steg. 1. Uppställ bakgrundsinformation. 2. 

Fallbeskrivning.3. bedöm riskfaktorer samt sårbarhetsfaktorer. 4. En bedömning av ytterligare 

våld. 5. Utforma en plan för intervention och riskhantering (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 

2017). 

  

3.5 lagstiftningen  

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för den som stadigvarande 

vistas i en kommun vad gäller att stödja med sociala problem. Av socialtjänstlagen 

(2001:453) 5 kap. 11 § framgår att socialnämnden har det yttersta ansvaret för att hjälpa 

våldsutsatta vuxna och barn. Lagen anger följande: 

  

”socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och 

hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” 

(SoL 5 kap 11§). 

  

Det finns också andra lagrum inom socialtjänstlagen som kan vara aktuella för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor.  I 2 kap. 2 § SoL anges följande: ”Kommunen har det yttersta ansvaret 

för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver” (SoL 2kap 2§). 

Paragrafen kan vara tillämpbar när det gäller våldsutsatta kvinnors rätt till stöd och hjälp.  

  

Med tanke på att socialtjänstlagen är en ramlag finns det utrymme för socialsekreterarna till 

att tolka lagen och agera olika. Detta är något som påverkar socialtjänstens hjälp och 

stödinsatser. Hjälpinsatserna till våldsutsatta kvinnor kan variera en del beroende på 

kommunens storlek, ekonomi, resurser, mm. Detta i sin tur kan begränsa socialsekreterarnas 

handlingsutrymme inom området (Socialstyrelsen, 2016).     

4. Forskningsöversikt 

I det följande kapitlet presenteras nationella och internationella forskning kring förekomsten 

av våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.    

  

4.1 Databaser 

För att hitta relevanta forskningsartiklar och litteratur till denna studie har vi använt oss av ett 

flertal databaser. Databaser som har använts är Primo, Social Service Abstracts och Social 

Science Premium Collection samt Google Scholar. I litteratursökningen har vi tillämpat några 

avgränsningskriterier där vi bara ville komma åt peer review artiklar samt har vi valt att inte 

använda oss av artiklar som är skrivna innan år 2000. För att säkerställa att våra artiklar som 

vi har hittat via Google Scholar uppfyller kravet för Peer reviewed och är relevant för vår 
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studie har vi läst artiklarnas abstrakt och även dubbelkollat om studien finns med i 

ovanstående databaser under Peer reviewed. Efter att vi har exkluderat irrelevanta artiklar har 

vi läst samtliga artiklarna och valde ut de artiklar som vi ansåg är mest relevanta för vårt 

arbete.  

  

Sökorden som har använts i litteratursökningen är socialsekreterare, våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld, hantering av ärenden, kultur, etnicitet, myndighetsutövare, 

socialarbetare, socialsekreterare, socialtjänsten. Sökorden har använts i olika kombination och 

även på engelska, det vill säga social workers, Intimate partner violence, honor-related- 

violence, honor-based-violence, authorities, culture, social service.  

  

4.2 Samhällets attityder till och föreställningar om våld i hemmet  

Carlson och Worden (2005) har i sin undersökning analyserat människors syn på och attityder 

till våld i hemmet. Studien omfattade 1200 telefonintervjuer med invånare i sex av New 

Yorks stadsdelar. Enligt författarna är det av relevans att studera samhällets syn på våld i 

hemmet. Författarna menar att samhällets syn på fenomenet har en avgörande roll om 

hjälpinsatserna mot våldet kommer att få genomslag i praktiken. Studiens resultat kan 

presenteras i några centrala teman. Första temat handlar om våldets art och orsaker. Hälften 

av respondenterna var överens om att våldsbeteendet är något som är väldigt svårt att 

förändra, näst intill omöjligt att förändra. De var även eniga om att verbalt våld kommer att 

eskalera till fysiskt våld över tid. Majoriteten av de tillfrågade var dessutom överens om att 

personlighetsegenskaper och missbruk är förknippade med våldet, och två tredjedelar enades 

om att samhället socialiserar pojkar till att vara aggressiva. Vidare har studien undersökt hur 

respondenternas bakgrunder och livserfarenheter påverkade synen på våldet. Kriterierna som 

användes var kön, civilstånd, ålder, klasstillhörighet samt ras. Resultatet visade att det finns 

en tendens hos kvinnor att relatera våldsorsaker mer till förövarens bakgrund och 

personlighetsegenskaper jämfört med män. Resultatet visade även att högutbildade 

respondenter tenderar att förklara våldet genom att hänvisa till förövarens personliga problem 

samt förövarens tidigare livserfarenheter i form av våldsamma familjehistorier. Gifta 

respondenter relaterade däremot inte våldet till personlighetsproblem och familjehistorier i 

samma utsträckning som högutbildade och ensamstående respondenter. Sammanfattningsvis 

menar Carlson och Worden (2005) att de flesta anser att orsakerna till våld grundar sig i 

individuella problem, relationer, familjer, och inte som ett problem som har sina rötter i 

kulturen. 

  

Alinia och Ålund (2011) menar att samhället och media förklarar orsaken till våld i hemmet 

olika beroende på gärningsmännens etniska tillhörighet. Alinia och Ålund (2011) hävdar att 

artiklar som har skrivits om våld i hemmet förklarar orsakerna till våldet olika beroende på 

familjens etniska tillhörighet. När det gäller våldsutsatta invandrarfamiljer förklarar även 

media och samhället orsaken utifrån etnicitet och kulturella faktorer. Våldet som äger rum 

inom etniskt svenska familjer förklaras med missbruk, arbetslöshet, psykisk sjukdom etc. Den 

bild som media ger av orsakerna till våld i hemmet påverkar allmänhetens samt professionella 

myndighetsutövarnas uppfattning om fenomenet (Alinia och Ålund, 2011).  

  

Keskinen (2011) har undersökt finska myndighetsutövares attityder till och diskussioner kring 

våldet som sker inom invandrarfamiljer. Undersökningen visar att även myndighetsutövarna 

tenderar att förklara våldet inom invandrarfamiljer utifrån etnicitet och kulturella aspekter 

”Violence is seen as an effect of the culture that ‘others’ brought with them from their ‘home 

countries’ as a kind of rucksack on their back” (Keskinen, 2011:157). Genom att lägga allt 

mer fokus på kulturens påverkan på våld inom hemmet hos invandrarfamiljer osynliggörs 
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därmed sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Anledningen till våldet inom 

invandrarfamiljer menar myndighetsutövarna är ett resultat av en kvinnoförtryckande kultur 

som dessa personer har med sig från sina hemländer. Myndighetsutövarna inom olika 

myndigheter använder begreppet invandrare som en benämning för icke västerländska 

invandrare som har sitt ursprung från Mellanöstern och Afrika (Keskinen, 2011). Vidare 

menar Keskinen (2011) att våldet som etniska finska kvinnor utsatts för i hemmet beskrivs av 

myndighetsutövarna som impulsiva, milda och icke allvarligare än våldet som utövas av 

utländska personer. Kvinnorna i den senare gruppen, menar myndighetsutövarna, har 

accepterat våld i hemmet och står ut med våldet medan etniska finska kvinnor har en 

annorlunda reaktion när de utsatts för våld i hemmet t.ex att de ringer polisen redan när de blir 

slagen första gången. 

  

En studie i USA kartlade förekomsten av våld bland olika etniska grupper. Studien visade 

bland annat att våld kan och förekommer bland alla etniska grupper. Enligt studien begår 

afrikaner och latiner mer brott i form av våld i hemmet än vita. Förklaring till detta hävdades 

vara att dessa etniska minoriteter bor i mer fattiga och utsatta områden med mycket lägre 

socioekonomisk status. Forskarna hävdade att ju lägre socioekonomisk status en grupp har 

desto mer ökar risken för förekomsten av våld i hemmet bland dessa grupper. Forskarna 

menar att orsakerna bakom våld i hemmet går att förklara med familjernas socioekonomiska 

utsatthet snarare än deras etniska hemvist. Studien menade även att när våld i nära relationer 

undersöks bland olika etniska grupper med liknande socioekonomisk status försvinner 

skillnader i graden av förekomsten av våld i hemmet. Sociodemografiskt läge där människor 

bor i utsatta område och har lägre socioekonomiska status ökar risken för förekomsten av våld 

i hemmet oavsett individernas etnicitet, kultur eller religion (Cho, 2011) 

  

4.3 Socialarbetarna och de våldsutsatta  

Det är av stor vikt att socialarbetare inom socialtjänsten använder sig av rätt instrument och 

arbetsmetod i samband med riskbedömningar i utredningsarbetet av våld i hemmet (Jenney, 

Mishna, Alaggia & Scott, 2014). Socialstyrelsen (2016) har i sin rapport hänvisad till 

rekommendationer för införandet av kvalitetssäkrade bedömningsmetoder samt genom en 

ökad systematisk användning av bedömningsinstrument. Detta för att socialtjänsten ska arbeta 

aktivt för att förbättra kvaliteten och öka rättssäkerheten i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

Om det råder misstanke om att en individ utsätts för våld i hemmet ska socialtjänsten utreda 

den våldsutsattas behov av skydd och stöd. I samband med en riskbedömning kan 

socialtjänsten identifiera risker för ytterligare våld (Socialstyrelsen, 2016). 

En studie visar att det finns få specifika rutiner i socialarbetarnas arbete mot hedersvåld inom 

Uppsala kommun (Edquist, Cederberg & Tengqvist, 2017). Ett exempel är när socialarbetarna 

tillfrågades om hur de hanterar ärenden med hedersvåld hänvisade flera till rutiner som finns 

för hantering av generella våldsärenden. Vissa socialarbetare har uttryckt att de är vaksamma 

för vissa specifika aspekter vid misstanke om hedersvåld. Däremot hade de inga nedskrivna 

riktlinjer för detta. De hade lärt sig att vissa specifika aspekter är viktiga att vara vaksamma 

på vid misstanke om hedersvåld. Av denna studie framgår att bara några få socialarbetare 

hade specifika rutiner för hedersrelaterade frågor. Dessa personer har hänvisat bland annat till 

PATRIARK som är specifikt framtaget för arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.  

Jenney, Mishna, Alaggia & Scott (2014) menar att våldsutsatta kvinnor och socialarbetare har 

skilda uppfattningar om riskfaktorer. Våldsutsatta kvinnor som deltog i deras studie ansåg att 

socialarbetarna inte förstod komplexiteten med riskbedömningar. Forskningsdeltagare ansåg 

att riskbedömningsinstrumenten var otillräckliga för att verkligen kunna bedöma risken i 



 7 

deras liv. Något annat som kvinnorna påpekade handlade om makens/partners frånvaro i 

riskbedömningarna. De flesta deltagarna menade att partners deltagande i utredning kunde 

resultera i ökad risk för dem, och andra sidan menade forskningsdeltagarna att makens 

frånvaro ledde till att socialarbetarna missade en viktig del av historien. Det framgår vidare av 

studien att socialarbetarna kritiserade arbetsmetoden i utredningsarbetet. Socialarbetarna 

ansåg att kvinnornas känslor, tonläge och hur de pratade om våldet ska väga tyngre i 

utredningen. Socialarbetarna menade att det inte är möjligt att ta med kvinnornas känslor och 

tonläge i mätinstrumentets formulär. Detta kunde enligt socialarbetarna resultera i att riskerna 

tonades ner i utredningen, vilket påverkade deras beslut på ett negativt sätt. Det kunde t.ex. 

handla om insatser som erbjöds av dem i syfte att minska risken. Istället kunde det leda till 

ökad risk för den våldsutsatta (Jenney et al., 2014). 

  

Oenigheten mellan klienter och socialarbetarna framgår även av studien som Alinia och 

Ålund (2011) genomfört där författarna menar att kvinnor och flickor med invandrarbakgrund 

som söker hjälp hos socialtjänsten känner sig missförstådda. Hjälpsökanden menar att deras 

egentliga utsatthet ignoreras eftersom deras våldsutsatthet oftast förklaras med ”deras kultur”. 

När våldet förklaras utifrån kulturella aspekter tenderar det att resultera i polarisering vilket 

medför att våldet som invandrare kvinnor utsätts för beskrivs som annorlunda på basis av 

deras kulturella kollektiv.  

 

Jenney et al. (2014) beskriver hur socialarbetarna och våldsutsatta kvinnor upplevde 

interaktionen i utredningsarbetet. De menar att för socialarbetarna handlade det om att förstå 

klientens perspektiv samt anstränga sig för att relatera till kvinnorna för att uppnå framgång i 

utredningen. För klienterna handlade det om socialarbetarnas kunskaper och färdigheter som 

kvinnorna kunde dra nytta av. Vissa socialarbetare ansåg att relationsskapandet är en naturlig 

del av att arbeta med människor. Medan för andra var det en strukturerad del av arbetet, en 

relationsskapande fas i arbete med människor. Kvinnornas erfarenheter av interaktionen med 

socialarbetarna var ofta positiva. Det visade sig att under arbetet med att utveckla en relation 

med kvinnorna gick ibland vissa socialarbetare ur sin professionella roll och gav mer 

personligt stöd, vilket uppskattades av kvinnorna. Detta ligger i linje med det som framkom i 

en annan studie. Beresford, Croft och Adshead (2007) har undersökt klienternas förväntningar 

på relationen med sina socialarbetare. En del av klienter i studien har berättat att de förväntar 

sig att socialarbetarna ska vara professionella i arbetet och relationen mellan dem ska bygga 

på tillit och förståelse. Dessa klienter önskade även att de inte ses endast som en klient utan 

som en vanlig individ som blir trodd. Denna studies resultat visade att en bra relation mellan 

socialarbetarna och deras klienter kan gynna utredningsarbetet. En annan aspekt som togs upp 

i studien var socialarbetarnas tillgänglighet och dess påverkan på relationen mellan dem och 

deras klienter. När kvinnorna i studien har upplevt att deras socialarbetare har tid för dem och 

är tillgängliga var det lättare för dem att berätta om sina historier.   

   

4.4 Vi och dem 

Alinia och Ålund (2011) hävdar i sin forskning att diskussionerna kring hedersrelaterat våld 

tenderar att förklaras utifrån kulturella aspekter och förekommer endast bland ”invandrare”. 

Samtidigt tenderar etniskt svenska individers våldsutsatthet att förklaras utifrån 

socioekonomiska aspekter som ekonomisk status, arbete och utbildning. Vidare menar Alinia 

och Ålund (2011) att debatten om hedersrelaterat våld delar in människor i vi och dem, där 

etniska svenskar ställs mot personer från främst Mellanöstern. I ett sådant scenario 

karaktäriseras västvärlden som ett modernt samhälle och förebild medan Mellanöstern 

karaktäriseras som ett område präglad av hederskultur och kvinnoförtryck. Att förklara våld i 
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hemmet utifrån kultur skulle kunna leda till försummande av andra sociala faktorer som 

klasstillhörighet, makt, under- och överordning.   

  

För att förklara att våldet som kvinnor i Mellanöstern utsatts för i sin hemmiljö inte bara beror 

på hedersvåld och förtryck, beskriver Alinia och Ålund (2011) andra faktorer som ligger 

bakom det våld som kvinnor utsätts för i sina hem i irakisk kurdiskan. Våldet och förtrycket i 

hemmet som irakisk-kurdiska kvinnor utsatts för i kurdiska Irak kan förklaras bland annat 

utifrån ” strukturer och förtryck, politiska system, staten och rättssystemet, krig och 

militarism, socio-ekonomiska förhållanden m.m” än bara hederskultur (Alinia och Ålund, 

2011:48). Våld är våld och leder till lidande för offret och orsaken till våldet är mindre viktigt. 

Genom att alltid förknippa det våld som utförs av en viss grupp till en viss orsak skapas en 

kategorisering av vi och dem (Alinia och Ålund, 2011). Begreppet kultur används av 

myndighetsutövarna bara när våld och tvång inom invandrarfamiljer ska diskuteras 

(Keskinen, 2011). 

 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi med stöd av vår forskningsöversikt hävda att det finns negativa 

stereotypiska föreställningar bland allmänheten och myndighetsutövare kring våld som sker i 

hemmet hos invandrarfamiljer och etniska svenska familjer. Dessa negativa stereotypiska 

föreställningar bland allmänheten förstärks av bilden som massmedia publicerar om orsaker 

till våldsbrott hos invandrarfamiljer respektive etniska svenska familjer. Dessa negativa 

stereotypiska föreställningar om våldsbrott i hemmet hos invandrarfamiljer påverkar även 

myndighetsutövarnas arbete i möte med våldsutsatta personer. Dessa negativa stereotyper 

handlar om att våldsbrottet som sker inom invandrarfamiljer beror på hedersvåld och har en 

koppling till kultur och religion. Genom att förklara orsaken till våldet på det sättet skapas 

kategorier bestående av vi och de, där individer med liknande sociala förutsättningar och 

omständigheter behandlas olika på grund av deras etniska tillhörighet.  

  

Med stöd av de valda studierna är det av stor vikt att interaktionen och relationen mellan 

socialarbetaren och klienten är på en professionell nivå för att garantera rättssäkerheten och 

korrektheten i utredningsarbetet. Dessutom är det viktigt att klienten och socialarbetaren 

förstår varandra och är överens om orsakerna till våldet samt det stöd och den hjälp som den 

våldsutsatte erbjuds.  

5. De teoretiska utgångspunkterna  

5.1 Intersektionalitet 

Ett intersektionellt perspektiv syftar till att studera hur olika maktstrukturer i ett samhälle 

samspelar med varandra och skapar ojämlikheter och orättvisor. Detta perspektiv avser att 

uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i 

samspel mellan strukturer såsom kön, etnicitet, klass och sexualitet. Således är inte 

intersektionalitet ute efter att rangordna olika identitetskonstruktioner utan vill 

uppmärksamma hur olika maktordningar i ett samhälle är sammanflätade med varandra 

(Mattsson, 2015). Genom att använda ett intersektionellt perspektiv i sociala arbetets praktik 

kan forskaren belysa hur mångdimensionellt våldet som kvinnor utsätts för egentligen är 

(Anthias, 2014).    

  

5.2 Kategorisering 

Kategorier är ett centralt begrepp vid studier som har ett intersektionellt perspektiv eftersom 

det är genom kategorier som människor delas in i olika kön, etnicitet, klass och sexualitet. 

Människor som delas in under samma kategori har alla något gemensamt i form av språk, 
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värderingar, normer, etnicitet. idén bakom kategorisering är att underlätta vardagen för 

människor, eftersom varje kategori har sina unika egenskaper hjälper det människor att lättare 

kunna förhålla sig till dem. Genom kategoriseringen framhävs därmed skillnader och likheter 

mellan kategorier (Mattsson, 2015). Kategorier består av valbara och tvingande kategorier där 

det förstnämnda innebär att individen själv väljer sin kategoritillhörighet t.ex om denne vill 

vara en miljöaktivist eller en socialdemokrat. Den tvingande kategoriseringen innebär i sin tur 

att individer per automatik delas in i olika grupper bestående av t.ex kön, klass, etnicitet och 

sexualitet. Människor inom samma kategori tenderar att definieras på ett stereotypiserande 

sätt, t.ex att människor med en viss etnisk tillhörighet är homogena och beter sig likadant 

(Mattsson, 2015). 

  

Den strukturfunktionalistiska och lingvistiska skolbildningen menar att språkanvändningen, 

maktrelationer samt dikotomier är viktiga delar i kategoriseringen samt att kategorierna är 

under- eller överordnade varandra i en hierarki. Genom att använda dikotomier ställs 

kategorier mot varandra, t.ex man och kvinna, svart och vit, svensk och personer med 

invandrarbakgrund. Dessa dikotomier påverkar våra föreställningar och uppfattningar om 

kön, sexualitet, etnicitet och klass. Som ett resultat av sådan uppfattning skapas en under- och 

överordning där det ena motsatsparet är överordnat det andra. Vidare skapas ett språk med 

subtila maktrelationer som används för att värdera och ordna kategorier i en hierarki som 

innebär att kvinnan blir underordnad mannen och invandraren blir underordnad svensken. 

Kategoriers baksida är att människor riskerar att bli diskriminerade genom att delas i dåliga 

och bra grupper där den bra gruppen kan besitta en sådan makt som denne kan använda sig av 

för att förtrycka den dåliga gruppen eller gynnas i samhällets olika område på grund av sin 

kategoritillhörighet (Mattsson, 2015).   

 

5.3 Stereotyper 

Att kategorisera människor som det nämndes ovan innebär att dessa människor tilldelas även 

olika kännetecken. Dessa kännetecken kan missuppfattas och övergå till en stereotypifiering 

istället. Med stereotypifiering menas att 

  
”ta fasta på några få enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en person eller grupp. Dessa 

egenskaper kommer sedan att representera allt: man överdriver, förenklar, och reducerar personen eller 

gruppen i förhållande till dessa egenskaper. Resultatet blir en person eller grupp är fast, fixerad och 

förutsägbart i förhållande till vissa sätt att vara.” (Mattsson, 2015: 46).   

  

Den som stereotypifieras förutsätts alltid vara, handla eller uppföra sig på ett specifikt sätt 

vilket i sin tur medför att andra faktorerna som påverkar individens handling och livssituation 

osynliggörs i och med stereotypifiering (Mattsson, 2015). Mattsson (2015) menar att det finns 

både negativ och positiv stereotypifiering där det förstnämnda fokuserar mest på individens 

negativa egenskaper och handlingar. Positiva stereotypifiering innebär i sin tur att individens 

positiva egenskaper och handlingar uppmärksammas. Både den positiva och den negativa 

stereotypifieringen innebär att individen begränsas till hur hen ska vara och handla. 

  

5.4 Etnicitet och kultur 

Begreppet etnicitet definieras olika men en del faktorer förekommer i de flesta definitioner. 

Etnicitet är inte en gång för alla givet. Etnicitet skapas av sociala interaktioner och sociala 

processer samt är föränderlig. Interaktioner och sociala processer bidrar till en känsla av 

samhörighet för de som ingår i gruppen och mellan olika grupper som kan senare organiseras 

hierarkiskt. Etnisk tillhörighet kan uppstå i relation till ”ekonomiska resurser, territorium, 

kulturell och/eller språksamhörighet” (Mattsson, 2015: 84). Utöver dessa former av 
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gemenskap innebär även att etniska tillhörigheter delar utsattheten och marginaliseringen 

gemensamt. Begreppet kultur används ofta felaktigt som synonym till etnicitet men i själva 

verket betyder kultur seder och bruk och handlar om gemensamma normer, värderingar och 

regler som en grupp utgår ifrån i sin vardag. Till skillnad från etnicitet kan kultur frikopplas 

från ett specifikt område och appliceras på andra område där människor har olika 

nationaliteter fast delar samma kultur. Etnicitet i sin tur är begränsad ”till känslan av identitet 

och grupptillhörighet” (Mattsson, 2015: 85). Kultur är som etnicitet en konstruktion av 

interaktionen mellan människor och är föränderlig (Mattsson, 2015). 

  

Människor som tillhör en viss etnicitet eller kultur tenderar att attribueras med vissa 

egenskaper. Detta i sin tur innebär att människor kategoriseras i olika etniska tillhörigheter 

där likheter och skillnader mellan dem framträder tydligare. Dessa skillnader och likheter är 

något som konstrueras av människor. Detta tankesätt om skillnader och likheter omvandlar 

etnicitet till något oföränderligt och statiskt vilket i sin tur leder till en homogenisering av 

människor med ursprung från samma område. De anses lika eftersom de delar samma etnicitet 

eller kultur. Denna homogenisering av en grupp beroende på etnisk och kulturell härkomst 

gör att andra faktorers påverkan på en individs livssituation som socioekonomiska status, kön 

och sexualitet osynliggörs (Mattsson, 2015). 

  

Begreppet eurocentrism är relevant att diskutera tillsammans med begreppet etnicitet. 

Eurocentrism innebär att väst utgår ifrån europeisk kultur som en norm i relation till andra 

kulturer och fungerar som en bedömningsmatris om vad som är modernt/okej och respektive 

icke modernt/inte okej. Att exempelvis bära sjal kan ur ett europeiskt perspektiv vara 

omodernt medan att inte använda sjal på sig kan uppfattas som modernt (Wikström, 2014). 

När ett samhälle och dess invånare definieras som omodernt och outvecklad leder detta till att 

deras definition av situationen inte tas på allvar och de blir objekt för andras bedömningar och 

beslut. Diskussionen av ordet muslim idag handlar inte bara om en person som tillhör till en 

viss trosuppfattning eller religion. Begreppet muslim associeras snarare med fenomen som 

”traditionalism, potentiell terrorism, mångkulturalism, kvinnoförtryck” (Wikström, 2014: 72). 

För att kunna se muslimer bortom de stereotyper som förknippas med att vara muslim måste 

de ses som civiliserade, moderna och sekulära människor för att kunna förstå deras utsatthet 

bättre (Wikström, 2014). 

  

5.5 Vi och dem  

Vi människor har en tendens att i interaktion med andra skapa och upprätthålla en gräns 

mellan oss själva och de andra. En gräns som framhäver våra likheter och skillnader i 

förhållande till de andra. Genom en sådan kategorisering uppstår binära oppositioner som 

definierar varandra. Vi människor skapar oss själva genom att förhålla oss till vår motsatta, 

det enda motsatsparet uppstår i relation till det andra motsatsparet, invandrare definieras i 

förhållande att svenskhet definieras. Det är genom dessa skillnader och likheter som vi 

människor skapar och delar oss själva i olika kategorier där ena motsatsparet i en binär 

opposition blir överordnade eller underordnade den andra motsatsparet (Mattsson, 2015). 

  

I en överordnad och underordnad kontext är man, heterosexuell, medelklass överordnade i 

förhållande till motsatsparen kvinna, annan sexuell läggning, arbetarklass. Genom dessa 

binära oppositioner uppstår en maktstruktur där det ena motsatsparet ”vi” är starkare för att 

det är ”vi” som är normen i samhället och ”de andra” måste rätta sig efter ”vi”et. I och med 

detta upprätthålls den gränsen som skiljer vi och de andra ifrån varandra (Mattsson, 2015).   
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5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis syftar ett intersektionellt angreppssätt till att påvisa hur olika 

maktstrukturer finns sammanflätade i varandra och bidrar till att upprätthålla bristande 

jämlikhet i ett samhälle. Detta bidrar i sin tur till att skapa kategoriseringar och stereotypa 

föreställningar om olika samhälleliga fenomen. Konkreta uttryck för detta är etnisk 

tillhörighet, kulturella uttrycksmönster, kön, klass och ekonomiska tillgångar. Härur växer 

olika vi-och-dem-föreställningar. 

 

I vår analys av hur socialsekreterare bedömt de presenterade fallbeskrivningarna avser vi att 

tillämpa ovanstående teoretiska resonemang för att härigenom söka besvara våra 

frågeställningar. I följande kapitel kommer vi att presentera den metod vi använt för att samla 

in våra datamaterial. 

6. Metod  

I detta kapitel redovisar vi för arbetets vetenskapliga utgångspunkter och forskningsetiska 

överväganden. Vidare beskrivs dessutom hur vi har genomfört vår empiriska analys med 

utgångspunkt i en tematisk analysmetod. I detta avsnitt redogör vi även för arbetets 

urvalsprocess samt fördelar och nackdelar med att använda den tematiska analysmetoden. Vi 

diskuterar och problematiserar vår studies tillförlitlighet och trovärdighet samt förs en 

diskussion om bearbetningen av vårt empiriska material.    

6.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden  

Ett ontologiskt ställningstagande handlar om hur verkligheten ska uppfattas, med andra ord 

avspeglar ett ontologiskt ställningstagande människans syn på och förhållande till begreppet 

sanning. Epistemologi däremot rör frågan om hur kunskap ska införskaffas (Åsberg 2000).  

 

I följande avsnitt beskrivs den hermeneutiska vetenskapsteorin. Den hermeneutiska 

utgångspunkten kommer att genomsyra vår studie. Ödman (2016) menar att den 

hermeneutiska utgångspunkten riktar in sig på innebörder i sitt studieobjekt. Här försöker 

forskaren tolka forskningsdeltagarnas uppfattningar om ett ämne. Det innebär att forskaren 

genomför en tolkning av den insamlade datan. Kvale & Brinkmann (2014) skriver om den 

hermeneutiska tolkningen och menar att ny kunskap skapas via en ständig cirkulär process 

mellan helheten och dess beståndsdelar. Forskaren kan genom den cirkulära 

tolkningsprocessen få en djupare kunskap av ett ämne. Författarna menar vidare att 

tolkningsprocessen tar slut när forskaren har hittat ett inre sammanhang i texten. Syftet med 

vår studie har varit att undersöka om socialsekreterarna motiverar sina beslut till insatser och 

våldsorsaker olika beroende på den våldsutsattes etniska tillhörighet. Genom noggrann 

läsning av socialarbetarnas motivering till besluten om insatser med stöd av socialtjänstlagen 

får vi en uppfattning om vad de anser ligga till grund för våldet som kvinnan i 

fallbeskrivningen utsätts för. Vår analys av socialsekreterarnas uppfattning om orsaker till 

våldet är vår en egen tolkning av deras uppfattning. Gilje & Grimen (1995) menar att 

forskaren inom den hermeneutiska utgångspunkten undersöker sitt studieobjekt för att skapa 

sig en förförståelse av situationen. Inom hermeneutik betraktas förförståelse som ett 

nödvändigt villkor för att förståelse och tolkning av en text överhuvudtaget ska vara möjligt. 

Vi har genomfört vår analys med hjälp av forskningsöversikten, en teoretiskt grundad 

förförståelse för att förklara anledningen till varför socialsekreterarnas motiverar sina beslut 

som de gör om orsaker till våldet som offren är utsätta för. 

 

6.2 Datainsamlingsmetod  

Studiens data har samlats in via vinjettstudie och mejlintervjuer. En vinjettmodell kan 

beskrivas som korta fall eller historier som behandlar normativt material (Egelund 2008). 
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Metoden utvecklades av Peter Rossi (Rossi & Anderson, 1982) i syfte till att undersöka hur 

allmänheten tog ställning till vissa ämnen samt deras normer och värderingar om dessa 

ämnen. En vinjett kan bland annat vara en beskrivning av en situation som ger utrymme till 

flertaliga tolkningsmöjligheter. Beskrivningen ska vara vagt eftersom vagheten i 

informationen möjliggör för läsaren att skapa sig en egen bild av fallet. Metoden är 

välutvecklad idag och har en rad olika användningsområden. I vinjettstudier är forskaren 

intresserad av människors värderingar och val, kopplad till attityder inom vissa sociala 

grupper. Eftersom vår studie har för avsikt att undersöka socialsekreterarnas motiveringar till 

insatser kopplad till våld i hemmet blir vinjetter en lämplig metod att använda. Hur 

socialsekreterarna motiverar sina beslut utifrån den våldsutsattas sociala situation förse oss 

med viktig information om deras värderingar och normer kring våld i hemmet kopplad till den 

våldsutsattas etniska tillhörighet. Jergeby (1999) menar att vinjettstudier kan vara särskilt 

användbara inom socialt arbete för att undersöka socialsekreterarnas bedömningar och 

ställningstaganden.        

I detta arbete används två identiska vinjetter vilka är inspirerade av den litteratur som vi har 

läst om våld i hemmet. I de litteraturerna som vi har blivit inspirerat av finns det 

beskrivningar om våldssituationer, om den våldsutsattas upplevelser av våld samt 

våldsutövares uppfattning om våldet. Vid konstruktion av vinjetterna har vi tagit hänsyn till 

Jergebys Fyra huvudkriterier. “1. Vara lätt att följa och förstå̊. 2.  Den ska vara logisk. 3.  Den 

ska vara trovärdig. 4. Den ska inte vara så komplex att respondenten tappar tråden”. (Jergeby, 

1999: 26). 

Vinjetten i vår studie handlar om två identiska familjeförhållande. I hemmet hos dessa två 

familjer förekommer våld, där pappan i familjen utsätter sin dotter för våld. Det enda som 

skiljer sig i fallen är familjemedlemmarnas namn. Första fallet beskriver våldet där en kvinna 

som heter Isabel är våldsutsatt medan i andra fallet heter den våldsutsatta Fatima. Vi har för 

avsikt att undersöka om hjälpsökandes namn som kan associeras med olika etniska 

tillhörigheter påverkar socialarbetarnas motiveringar om orsaken till våldet i hemmet. Med 

grund i detta har vi valt att fokusera på vissa faktorer när vi konstruerat studiens vinjetter. 

Dessa faktorer är hjälpsökandes namn för att ge bild av olika etniska tillhörigheter, 

våldsutövarens alkoholproblematik, att den våldsutta är en tjej samt omgivningens attityder 

till våldet. Vi har uppgett i fallet att våldet börjar i samband med pappans alkoholmissbruk 

och när flickan fyller fjorton år. Tanken med det var att undersöka om socialsekreterarna 

uppger missbruket som en orsak till misshandeln eller faktumet att flickan är i sina tidiga 

tonår.  

Vi har samlat in vår data genom mejl-intervjuer som är en form av den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden. Anledningen till valet av mejl-intervjuer var att detta 

tillvägagångssätt gjorde möjligt för oss att utföra alla intervjuer på ett och samma sätt. Det 

gav oss utökade möjligheter att komma i kontakt med fler socialsekreterare över hela landet. 

Sveningsson, Lövheim & Bergquist (2003) har skrivit om nätbaserade forskningsmetoder. De 

menar att vid användning av mejl-intervjuer blir närvaro, öppenhet och aktivt lyssnande 

viktiga delar att ta hänsyn till. Vi har kopplat närvaro och öppenhetsdelen till förberedelsen av 

intervjuer med välformulerade intervjufrågor samt vid läsning av intervjusvaren. Reflektion 

över svaren sker när vi läser mejlet vilket gav oss mer tid till eftertanke. Eftersom 

socialsekreterarna behövde läsa fallet först och sedan svara på frågorna och motivera sina 

svar, ansåg vi att socialsekreterarna får större möjlighet att motivera och resonera kring sina 

svar skriftligt via mejl-intervju. I mejl-intervjun har vi använt oss av strukturerade 

intervjufrågor, vilket innebär att vi ställde våra frågor utifrån ett i förväg fastställt 

frågeschema samt hade vi identiska frågor till samtliga forskningsdeltagare (Bryman, 2011). 
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Om vi tyckte att deras svar behövdes utvecklas kontaktade vi dem för komplettering. När det 

gäller frågeformuläret om socialsekreterarnas bakgrund hade vi även där strukturerade frågor 

som de behövde svara på. Vi ansåg därför även här att de kan svara på dessa frågor skriftlig i 

samband med deras svar på fallbeskrivningen.  

6.3 Urvalsmetod  

Vi har samlat data från sju socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer från olika 

kommuner. Dessa socialsekreterare har hittats via sökning på Google. Genom att använda 

sökorden 1. Våld i nära relationer 2. Kommunens namn, kom vi till kommunens hemsida. 

Vissa kommuner hade ett direktnummer till sin enhet inom våld i nära relationer medan i 

vissa andra kommuner behövde vi gå genom kommunens växel för att komma i kontakt med 

kommunens våld i nära relationsenhet. Urvalsmetoden liknar en målinriktad eller målstyrd 

urvalsmetod. Målinriktad urvalsmetod är en icke sannolikhetsurval, där urvalet väljs ut 

strategiskt för att anpassa studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). När vi kom 

fram till socialsekreterarna som arbetade med frågor rörande våld i nära relationer 

presenterade vi oss och berätta om vår studie. Efter vår korta presentation om oss och studien 

tackade vissa socialsekreterare ja till medverkan och vissa tackade nej till medverkan på 

grund av arbetsbelastning och brist på tid. Till de socialsekreterare som tackade ja till 

medverkan skickade vi sedan ett informationsbrev, ett dokument med frågor om deras 

professionella bakgrund, samt fallbeskrivningen tillsammans med frågorna. Vi kom i kontakt 

med cirka femton socialsekreterare varav åtta av dem tackade ja till en medverkan. Sju av de 

femton tillfrågade avstod dock från medverkan. De sju kvarstående socialsekreterarna som 

tackade ja till en medverkan delades senare i två grupper. Ena gruppen bestod av fyra 

respondenter och fick Fatima-fallet och den andra gruppen bestod av tre respondenter och fick 

Isabel-fallet. En av respondenterna i Fatima-gruppen hade svarat mycket kortfattad på 

intervjufrågorna vilket ledde till att vi inte använde hens svar i studien. 

  

Våra respondenter arbetar inom olika kommuner i södra Sverige. Den föreliggande studiens 

samtliga respondenter har en akademisk utbildning där de flesta är socionomer och har en 

mångårig erfarenhet av att jobba med myndighetsutövning. Respondenterna består av 

kvinnliga socialsekreterare. Dessa socialsekreterare arbetar inom särskilda avdelningar riktade 

mot våld i hemmet i sin respektive kommun.  

6.4 Analysmetod 

Tematisk analys är en analysmetod som används inom kvalitativa studier (Jönson, 2010). I en 

tematisk analys sker en kodning i första hand för att sedan hitta olika kategorier i det samlade 

datamaterialet som sin tur delas in under några huvudteman. Kodningsprocess är ett sätt att 

utarbeta olika kategorier i datamaterialet. Kodningsprocess möjliggör för forskaren att kunna 

utläsa och sortera ut olika kategorier i en text. Även Lindgren (2014) beskriver 

kodningsprocessen som ett sätt att hitta olika kategorier i en text. Lindgren (2014) menar att 

kodningsprocess har en avgörande roll i analysarbete och syftar till att bygga upp ett 

begreppsligt ramverk för arbetet. 

 

Under vår analysprocess genomförde vi en kodning i syfte till att utläsa och sortera ut olika 

kategorier i vårt datamaterial, med beaktande av studiens syfte och de frågeställningar vi velat 

besvara. Efter flertalet genomläsningar av materialet resulterade kodningen i att ett antal 

kategorier hittades i texter. Dessa noterades. Lindgren (2014) menar att efter uppsättningen av 

koder/kategorier ska dessa koder sätts in i några centrala teman. Detta steg heter tematisering 

i ett tematiskt analysarbete och går ut på att inordna kategorierna i ett hierarkiskt system. 

Lindgren (2014) menar vidare att vid genomförandet av en tematiskanalys ska forskaren 
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förhålla sig till både den information som har sin utgångspunkt i intervjumaterialet samt 

arbetets teoretiska perspektiv.  

 

Vi har genomfört två separata tematiseringar för att underlätta jämförandet av 

respondenternas svar. De kategorier som vi hittade efter att ha genomfört en kodning av 

svaren från respondenter som hade bedömt Fatimas fall bestod av våldsorsaker, familjens och 

släktens påverkan. Det utfördes en liknade tematisering av de svaren från respondenter som 

hade bedömt Isabels fall. Kategorier som vi fick efter en genomförd kodning bestod av 

familjens ära, familjens och släktens påverkan, familjens utsatthet och ekonomi samt 

våldsorsaker.  

 

Efter genomförandet av kodningsprocessen utformade vi två olika tabeller för respektive 

grupp av respondenter för att presentera centrala teman och kategorier som hittades under 

kodningsprocessen. I ena tabellen presenteras tematiseringen av hur socialsekreterarna 

motiverat sina beslut om vad som ligger till grund för våldet och i den andra tabellen 

presenteras kodningen av vilka insatser som socialsekreterarna hade föreslagit. I tabellen har 

vi placerat likartade meningsenheter framför samma kategori. Olika färger använts för att 

urskilja dessa meningsenheter och kategorier ifrån varandra. Respondenter 1,2,3 är 

beteckningen för socialsekreterarna som har bedömt Isabels fall och respondenter 4,5,6 är 

beteckningen för de socialsekreterarna som har bedömt Fatimas fall.  

 

6.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) diskuterar kraven på reliabilitet vad gäller kvalitativa studier och menar att 

reliabilitet syftar till tillförlitligheten i en studie. Reliabilitet går ut på att säkerställa om 

studiens resultat är densamma vid upprepade mätningar (Bryman 2011). Validitet syftar till 

om forskaren mäter verkligen det hen avser att mäta (Thornberg & Fejes, 2019). För att 

tillförsäkra studiens validitet har vi försökt att vara så transparenta som möjligt genom att 

beskriva studiens insamlingsmetod, urval och kodning samt tematiseringsanalysen så tydlig vi 

förmår. Vi anser att detta är av stor vikt då vi använder oss av tematisk analys i vår studie 

eftersom Braun & Clarke (2006) menar att metoden inte tydligt blivit definierad och används 

av många forskare på olika sätt. På grund av detta har vi försökt att så tydligt och redligt 

beskriva och redogöra för arbetets urvalsprocess och analysprocess. Vi anser att vårt 

tillvägagångssätt till följd av detta, går det att följas och göras om av de som önskar göra det.  

Vi vill även påpeka faktumet att vi inte kan försäkra studiens tillförlitlighet till fullo. Med 

andra ord är det möjligt om någon annan vill upprepa denna studie med samma metod som vi 

har använt oss av kan komma till ett annorlunda resultat än det vi har kommit fram till i vår 

studie. Westlund (2019) tar upp vikten av forskarens förförståelse och menar att vår 

förförståelse påverkar vårt sätt att tolka en text. Därför är det möjligt att vi har färgats av vår 

förförståelse i arbetet med denna uppsats. Begreppet generaliserbarhet innebär i vilken 

utsträckning kan resultatet av en studie appliceras på andra personer, miljöer och situationer. 

För att kunna försäkra studiens generaliserbarhet i statistisk mening bör ett representativ urval 

används i studien (Thornberg & Fejes, 2019). Med hänsyn till det begränsade urvalet av 

respondenterna i vårt arbete, anser vi att studien inte är generaliserbar i andra sammanhang. 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Av informationsbrevet om socialsekreterarna tillhandahöll framgick vad det innebär att 

medverka i studien i enlighet med 16§ etikprövningslagen. Vidare innehöll 

informationsbrevet kriterier från de fyra etiska kraven som består av informerat samtycke, 

konfidentialitet, nyttjandekravet samt informationskravet (Codex, 2019). Se bilaga för mer 
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om innehållet i informationsbrevet. Genom att socialsekreterarna skrev under 

informationsbrevet gav de oss sitt samtycke för att använda deras svar i vår studie. 

  

Socialsekreterarna fick via telefonsamtal en delvis korrekt information om studiens syfte. 

Syftet med vår studie har varit att undersöka om det förekommer skillnad mellan 

socialarbetarnas motiveringar till insatsen/insatserna och den hjälpsökandes etniska 

tillhörighet. Syftet som vi presenterade för våra respondenter löd på följande sätt: Vi har för 

avsikt att belysa socialtjänstens hantering av ärenden kring våld i hemmet. Anledningen till att 

socialsekreterarna inte fick information om egentliga syftet med studien berodde på att vi såg 

en risk med att deras svar skulle påverkas. Vårt syfte med fallbeskrivningen var att undersöka 

om socialsekreterarnas motiveringar om orsaken till våldet skiljer sig beroende på familjens 

etniska tillhörighet. Vi skulle undersöka om orsaker till våldet inom Fatimas familj skulle 

förklaras utifrån kultur och heder och orsaker till våldet inom Isabels familj skulle förklaras 

utifrån missbruk och sociala omständigheter. Med en sådan information i handen skulle 

socialsekreterarna medvetet eller omedvetet svara annorlunda jämfört med ett 

förutsättningslöst scenario. 

  

Det kan finnas en risk att socialsekreterarna känner sig vilseledda och besvikna på grund av 

att de inte fick reda på studiens riktiga syfte. Men å andra sidan väger nyttan för 

socialsekreterarna mer än skadan som består av känslor av besvikelse och vilseledning. Om 

studiens resultat tyder på att socialsekreterarna förklarar orsakerna till våldet olika beroende 

på förövarens och offrens etniska tillhörighet trots liknande omständigheter i båda fallen är 

det en hjälp för dem i deras framtida arbete i möte med klienter. Men om studiens resultat 

visar att socialsekreterarna inte förklarar orsakerna till våldet olika beroende på förövarens 

och offrens etniska tillhörighet kan de använda det som argument att de gör rätt bedömning 

oavsett klientens etniska tillhörighet. 

  

Tre dokument skickades via mejl till socialsekreterarna. Ett dokument innehållande frågor om 

socialsekreterarnas professionella bakgrund, informationsbrev, samt fallbeskrivningen med 

frågorna. I enlighet med Codex (2019) måste data som hanteras och förvaras ske på ett för 

respondenterna säkert sätt. Hanteringen måste även ske med respekt för respondenternas 

integritet. Hanteringen av den insamlade data måste även ske med försiktighet för att inte 

avslöja respondenternas identiteter (Codex, 2019). Socialsekreterarna fick sedan svara på 

frågorna antingen muntligt eller skriftligt. Vi rekommenderade socialsekreterarna att skicka 

sina svar på post på grund av konfidentialitet, vi har även föreslagit att de kan skicka sina svar 

genom mejl. 

  

Fem socialsekreterare skickade samtliga dokument via mejl, en socialsekreterare valde att 

posta det påskrivna informationsbrevet och en annan valde att posta samtliga dokument. 

Kvale och Brinkmann (2017) menar att respondenternas integritet måste värnas om genom att 

ändra på deras personuppgifter på ett sätt som inte går att identifiera dem. Dokumenten som 

skickades via mejl laddades ned och raderades omgående från nätet. Den nerladdade 

dokumenten fick initialer och skrevs ut för att sedan sparas i en låsbar skrivbordslåda hemma 

hos en av oss. Avidentifieringen sker genomgående i studien från datainsamlingen till 

skrivandet av uppsatsen till presentation av uppsatsen. 

  

Dessa datamaterial sparas tills kandidatuppsats är godkänd av examinatorn och förstörs sedan 

av den studerande. Detta i enlighet med universitetets riktlinjer vid skrivande av 

kandidatuppsats (uppsatsguiden 2019).  

  



 16 

En vetenskaplig studie måste bidra till människors välbefinnande och samhällets utveckling. 

Om behovet av studien inte finns ska studien därför undvikas att genomföras på grund av de 

resurser som går förlorad och människor, oftast utsatta personer, som till ingen nytta blir 

föremål för undersökning (Kvale och Brinkmann, 2017). Vi bedömer att nyttan med vår 

studie överväger den eventuella skada den kan tillföra. Efter en sökning bland nationella och 

internationella forskningsartiklar på olika databaser har vi inte kunnat hitta någon forskning 

som har genomförts med liknande metod som denna studie. Genom att genomföra vår studie 

kan vi därför ge en bild av förekomsten av skillnader i socialsekreterarnas motiveringar om 

orsaker till våldet i hemmet beroende på den våldsutsattas etniska tillhörighet. Om det 

förekommer skillnader i socialsekreterarnas motiveringar kan vår studie vara en hjälp för 

socialsekreterarna i deras arbete med våldsutsatta personer. Detta kan i sin tur leda till en 

mera rättssäker bedömning, vilken innebär en mera anpassad insats och hjälp för den 

våldsutsatta och dennes närstående. Risken med studien för våra respondenter beräknas vara 

väldig liten. Deras identitet kommer att avidentifieras i den grad som omöjliggör spårningen 

av dem. Detta gör att ingen kan hitta dem och anklaga dem för någonting. Deras kollegor och 

chefer kommer inte att kunna lista ut, genom att läsa vår studie, vem som har deltagit i 

studien.  

7. Studiens resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och den analys vi genomfört med hjälp av tidigare 

studier samt de teoretiska begrepp vi presenterat i kapitel 5. Studiens empiri är baserad på 

socialsekreterarnas svar på frågorna i två identiska fallbeskrivningar som handlar om två 20-

åriga kvinnor som är utsatta för våld hemma. I ena fallet heter den våldsutsatta Fatima och i 

det andra fallet heter den våldsutsatta Isabel. Vi har delat in våra respondenter i två grupper 

där den ena gruppen har läst Fatimas fall och den andra gruppen har läst Isabels fall och sedan 

svarat på ett par frågor. Frågorna handlade om vad socialsekreterarna anser ligga till grund för 

våldet som Isabel och Fatima är utsatt för samt vilken/vilka insats/insatser socialsekreterarna 

anser vara lämpliga för Isabel och Fatima baserad på våldets karaktär. Socialsekreterarna har 

uppgett i sin motivering att Fatima är en kvinna från en annan kultur och motiverat Isabels 

utsatthet ur en svensk kontext. 

  

Det är av betydelse att påpeka att socialsekreterarnas svar är baserad på den begränsade 

informationen som de fick till sig via vinjetterna. Flera av socialsekreterarna poängterade 

vikten av en vidare samt utförligare utredning för att kunna med säkerhet uttala sig om 

grunderna till våldet samt föreslagna insatserna. “Det är inte så enkelt att svara på detta 

eftersom det kräver ett utförligare samtal med både Isabell och även hennes föräldrar” skriver 

respondent 3 samt “Beslut om insatser skulle inte kunna fattas bara efter en kort 

fallbeskrivning utan vi skulle genomföra en utredning med stöd av PATRIARK samt samtal 

med Fatima och därefter erbjuda insatser” skriver respondent 4.  

  

Det förekommer många skillnader och likheter i hur socialsekreterarna i respektive grupp har 

motiverat orsakerna till våldet samt beslutet om insatsen/insatserna. Skillnaderna handlar om 

motiveringen till grunderna till Fatimas och Isabels våldsutsatthet medan likheterna handlar 

mer om de beviljade insatserna. Medan Fatimas våldsutsatthet har genomgående förklarats 

utifrån kulturella faktorer som respondent 4 skriver “Fatimas familj är en familj som genom 

våldet försöker upprätthålla en heder enligt deras kulturs regler” har Isabels våldsutsatthet 

förklarats utifrån pappas missbruk och familjens status av ekonomisk utsatthet “Då pappan 

har ett långvarigt alkoholmissbruk bedömer jag dels att det våld som pappan utövar är till 

följd av beroendeproblematiken” skriver respondent 2. Likheterna är tydligare i beslutet om 

insatserna där både Fatima och Isabel har erbjudits i de samtliga fall skyddade boenden. Men 
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det skyddade boendets syftet har motiverats olika beroende på grunderna till våldet. Eftersom 

Fatimas våldsutsatthet har förklarats bero på hedersproblematik har hon erbjudits skyddat 

boende med specialkompetens inom hedersproblematiken av bland annat respondent 4 

“Fatima erbjudas en plats på skyddat boende med särskild inriktning på hedersrelaterat våld 

och förtryck”. Isabel ska i det skyddade boendet bearbeta det våld som hon har varit utsatt för 

skriver respondent 3 “Troligen behöver hon en samtalskontakt under en längre tid för att 

bearbeta och förstå det hon varit med om”.  

 

7a. Socialsekreterarnas motiveringar  

7a.1 Grunder till våldet för Isabels våldsutsatthet  

Utifrån den insamlade empirin från socialsekreterarnas bedömning av fallet Isabel konstateras 

att Isabels våldsutsatthet har förklarats utifrån pappans personliga problem i egenskaper av 

alkoholmissbruk “Pappans sjukskrivning och alkoholmissbruk har påverkat familjen negativt” 

skriver respondent 1 samt aggressionsproblematik skriver respondent 2 “Utifrån erfarenhet i 

tjänsten så har majoriteten av de som har ett beroende av alkohol även ett förändrat beteende i 

form av aggressivitet och utåtagerande beteende”. Vidare har även familjens sociala utsatthet 

lagts till grund för våldet som Isabel är utsatt för “familjen anses vara extra utsatt eftersom 

dem bor i ett redan utsatt område och har låg inkomst. Familjer som bor i utanförskap är en 

extra utsatt målgrupp.” skriver respondent 1. Pappans kontrollerande beteende har förklarats 

som ännu en orsak till varför han utsätter Isabel för våld i hemmet ” Utöver det verkar pappan 

ha ett kontrollbehov över dottern, ett kontrollbehov som har gått och går över styr.” skriver 

respondent 2. 

  

Alinia och Ålund (2011) menar i sin studie att våldet som begås i hemmet hos en etnisk 

svensk familj oftast tenderar att förklaras utifrån socioekonomisk och personlig problematik 

i form av missbruk och socioekonomiska status och personliga problem. Anledningen till det 

kan bland annat bero på den bilden som media och samhället förmedlar av orsakerna bakom 

våldet som sker inom en etnisk svensk familj. Mattsson (2015) menar att människor tenderar 

att dras till andra människor som liknar de själva när det kommer till normer, värderingar, 

beteende, språk och kultur. Genom att människor delas in i dessa olika grupper uppstår olika 

kategorier där människor i varje kategori känner en stark gemenskap och samhörighet med 

varandra. Kategorierna kan se olika ut men en kategori kan bestå av etnisk tillhörighet där 

människor är uppdelade i olika etniska grupper med samma normer, värderingar och kultur. 

Människor tillhörande en viss etnisk grupp försöker skapa och upprätthålla en gräns med 

andra etniska grupper. På det sättet kan likheter och skillnader framhävas mycket tydligare 

bland olika etniska grupper. Genom en sådan kategorisering kan en känsla av “vi” och “dem” 

uppstå där “vi” är normen och överordnade “dem” som måste komma ikapp “vi” normen 

(Mattsson, 2015).  

  

Isabel är en kvinna som bor med sin familj där samtliga familjemedlemmar har ett 

västerländskt namn som pappa Peter och mamma Maria. Eftersom socialsekreterarna utgår 

ifrån svenska normer och värderingar i sitt arbete kan detta i sig innebära att 

socialsekreterarna medvetet eller omedvetet kategoriserar Isabel i “vi” kategorin där Isabels 

familjs borde ha normer och värderingar som ligger i linje med de svenska normer och 

värderingar. Detta leder till att det uppstår en känsla av samhörighet och gemenskap med 

Isabel och hennes familj. En sådan samhörighet med Isabels familj kan leda till att 

socialsekreterarna förklarar Isabels utsatthet utifrån vad en etnisk svensk kan utsättas för våld 

i hemmet. Svenska normer och värderingar tenderar ofta förklaras moderna och 

sekulariserade och är normen som andra t. ex icke västerländska människor borde rätta sig 

efter (Wikström, 2014). Med denna information i huvudet utesluter socialsekreterarna 
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medvetet eller omedvetet kulturella och religiösa förtryck och mest fokuserar på Isabels 

sociala utsatthet, socioekonomiska status samt familjens personliga problematik vilket även är 

motivering till varför Isabel är utsatt för våld i hemmet. 

 

Det finns indikationer i socialsekreterarnas bedömning som tyder på att Isabels övriga 

familjemedlemmar och släkt spelar mer passiv och individuell roll i förhållande till det våldet 

som Isabel är utsatt för i hemmet av sin pappa. Så väl mammans som farbroderns agerande 

beskrivs som en individuell handling som utförs oberoende av varandra. Det vill säga att de 

ensamt och var för sig uppmuntrar pappans beteende och förhållningssätt gentemot Isabel. 

“Att pappans bror även förstärker pappans beteende, beroendeproblematik och uppmuntrar 

honom till det stränga förhållningssättet han har är även till nackdel för pappans utövande av 

våld. Brodern får pappan att förmodligen känna att han gör rätt ifrån sig.” skriver respondent 

2 och fortsätter “Att mamman väljer att vara kvar i relationen med pappan kan få mannen att 

tro att hans beteende är okej”. Här har socialsekreterarna inte förklarat mammans och 

farbroderns agerande som en kollektiv handling och i samförstånd med varandra utan att de är 

i bakgrunden och uppmuntrar till pappans förhållningssätt var för sig. Detta tänkesätt grundar 

sig i det stereotypiska föreställningarna om etniska svenska medborgares våldsutsatthet som 

ofta tenderar att förklaras utifrån termen våld i nära relationer. Individer som är utsatt för våld 

i nära relationer är oftast utsatt av en enda förövare som de har haft en känslomässig relation 

med (NCK, 2019). Eftersom Isabel förmodas ha ett västerländskt ursprung och är utsatt för 

våld i hemmet av sin pappa som hon har en känslomässig relation med, förklaras därmed 

hennes våldsutsatthet utifrån våld i nära relationer. Därmed förklaras inte farbroderns, 

mammans och pappans roll utifrån en kollektiv aspekt.   

 

Trots att det finns indikationer på ett kollektivt förtryck som mamma, pappa och farbrodern 

tillsammans utövar mot Isabel vilket är karaktäriserande för hedersförtryck är 

socialsekreterarna avvaktande med att benämna det som hedersförtryck. Orsak till våldet mot 

Isabel förklaras med utgångspunkt i familjens sociala utsatthet och deras socioekonomiska 

status. Respondent 3 beskriver Isabels våldsutsatthet på följande sätt “så är det att kontrollen är 

en fråga om familjens ära och att Isabell inte ska ”skämma ut” familjen genom att klä sig på 

ett visst sätt, eller dejta ”fel killar”, eller kanske inte dejta överhuvudtaget”. Vidare skriver 

samma socialsekreterare följande, 

“Det man skulle vilja få reda på är bland annat: Är det andra i hennes släkt som blir utsatta för samma 

typ av våld/kontroll? Har våld förekommit i föräldrarnas uppväxt? Är det fler än farbrodern som 

tycker att denna stränga uppfostran är bra? Har pappan påtryckningar från andra att uppfostra Isabell 

på detta sätt?”.  

Socialsekreterarens undran om förekomsten av våld i Isabels släktkrets och om huruvida det 

är flera personer från släkten än bara farbrodern som tycker likadant om pappans 

förhållningssätt gentemot Isabel tyder på att socialsekreteraren kanske ville trots allt koppla 

det till ett hedersförtryck men använder istället begreppet “ära”. Det kan förklaras utifrån det 

stereotypiska förhållningssättet att ett kollektivt våld inte förekommer hos en etnisk svensk 

familj och därför är socialsekreteraren mycket försiktigt att förklara våldet som ett kollektivt 

utövande. Att socialsekreteraren använder ordet “ära” istället för heder beror på att heder 

påstås något som förekommer i andra kulturer framför allt i kulturen som är präglad av Islam 

(Wikström, 2014) och inte svenska kulturen (Alinia och Ålund, 2011). Därför är 

socialsekreteraren avvaktande att i första hand förklara våldet utifrån hedersproblematik.  

Socialsekreterarna har även förklarat kontroll som en annan orsak till våldet som Isabel är 

utsatt för i hemmet. I Isabels fall har socialsekreterarna använt kontroll som en 
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tillfredsställelse mekanism för pappans kontrollbehov. Respondent 1 skriver att “Pappans 

sjukskrivning kan ha lett till att han har större möjlighet att kontrollera Isabella då han är 

hemma under dagarna.” samt “Utöver det verkar pappan ha ett kontrollbehov över dottern, ett 

kontrollbehov som har gått och går över styr. “ skriver respondent 2. Av fallbeskrivningen 

framgår att “När Peter en gång ser Isabell med en kille på gatan blir han rasande och slår 

henne när hon kommer hem. Peter lägger sig i Isabells klädval och talar om vad hon inte får 

ha på sig” Denna mening kan ha legat till grund för socialsekreterarnas motivering av att 

pappan har ett kontrollbehov, att han vill styra över allt som sker runt omkring honom för att 

själv må bra, inte att han kontrollerar Isabel för hennes val i livet. Edquist, Cederberg & 

Tengqvist (2017) skriver i sin studie att de flesta socialsekreterarna inte har specifika rutiner 

för att kunna upptäcka hedersrelaterat våld. Brist på rutiner och fördjupad kunskap om 

hedersrelaterat våld leder till att socialsekreterarna påverkas av stereotyper som finns i 

samhället om vissa etniska grupper. I Isabels fall innebär det att en etnisk svensk pappa inte 

kontrollerar sin dotters sexualitet och hennes val i livet. Istället förklarar socialsekreterarna 

pappans kontrollerande beteende av Isabel som ett för pappans personliga problem som han 

inte har balans över. “Pappan verkar inte vara kapabel till att hitta en balans mellan hur han 

ska hantera kontrollen så att det blir som mamman uppger ”att han vill hennes bästa” skriver 

respondent 2. 

7a.2 Grunder till våldet för Fatimas våldsutsatthet 

Utifrån tematiseringen av den insamlade data från socialsekreterarna går det att konstatera att 

våldet som Fatima är utsatt för av sin pappa har förklarats utifrån kulturella aspekter kopplade 

till hedersproblematik. “Pappans våld har en grund i en hedersrelaterad kultur“ skriver 

respondent 6 samt “En familj som genom våldet försöker upprätthålla en heder enligt deras 

kulturs regler.” skriver respondent 4. Alinia och Ålund (2012) skriver i sin studie att våldet 

som sker hos en invandrarfamilj ofta tenderar att förklaras utifrån kulturella aspekter kopplade 

till heder. Keskinen (2011) hävdar också i sin studie att myndighetsutövarna som har kontakt 

med våldsutsatta familjer i sitt arbete tenderar att koppla våldet som sker inom en 

invandrarfamilj till deras kultur och etnicitet. Denna bild som myndighetsutövarna har i 

baktanke när de får ett liknande fall som Fatimas leder till att de påverkas av negativa 

stereotypiska föreställningar som det finns om andra etniska tillhörigheter i samhället. Detta 

kan innebära att socialsekreterarna utgår från förenklade förklaringar om individer och 

familjer med en främmande etnisk tillhörighet än den egna. Detta i sin tur innebär att det inte 

läggs lika stor vikt på andra faktorer som familjens socioekonomiska status, sociala utsatthet. 

Det faktum att Fatimas namn är ett vanligt mellanösterns namn kan det i sig sätta igång 

socialsekreterarnas stereotypiska föreställningar. Eftersom Fatimas namn låter som ett namn 

från mellanöstern kopplas hennes våldsutsatthet till hedersförtryck då det våldet som sker 

inom familjer från mellanöstern ofta tenderar att förklaras utifrån kulturella aspekter kopplade 

till heder (Alinia och Ålund, 2012)  

Mattsson (2015) skriver att människor som tillhör en och samma kategori t.ex i form av 

kategorien etnicitet försöker att skapa och upprätthålla en gräns till andra etniska grupper. Det 

är på det sättet som skillnader och likheter mellan olika etniska grupper uppstår och därmed 

sker uppdelningen mellan “vi” och “dem”. Alina och Ålund (2011) hävdar i sin studie att 

debatten om hedersrelaterat våld tenderar att kategorisera olika etniska grupper i “vi” och 

“dem” kategorier där “vi” karaktäriseras som moderna individer som är förebild för “dem” 

som kommer från andra kulturer. En annan orsak till varför socialsekreterarna har förklarat 

Fatimas våldsutsatthet utifrån hedersförtryck kan bero på kategoriseringen mellan “vi” och 

“dem”. Genom en sådan kategorisering jämför socialsekreterarna sig själva med Fatimas 

familj vilket framhäver likheter och skillnaderna mellan dem tydligt. Skillnader som har 

konstruerats av socialsekreterarna själva genom deras motivering där de har uppgett att 
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Fatima kommer från annan kultur samt att det utövas hedersförtryck i familjen. “Kring Fatima 

Ahmadi finns det dock indikationer på att hon kommer från en annan kultur” skriver 

respondent 4. Det hela medför att socialsekreterarna ser Fatimas familj som en som tillhör 

“dem” gruppen. Eftersom Fatimas namn låter som en person från mellanöstern har 

socialsekreterarna därför motiverat att hon är utsatt för hedersförtryck. Detta är ett resultat av 

de stereotypiska förställningarna som finns kring våldet som sker inom invandrafamiljer som 

ofta förknippas med annorlunda värderingar och normer som präglas av hedersvåld och 

förtryck (Alinia och Ålund, 2011) 

Utifrån socialsekreterarna bedömning går det att konstatera att Fatimas mammas och farbrors 

rolls i hennes våldsutsatthet förklaras som en kollektiv handling, att de två tillsammans med 

pappan utsätter Fatima för ett kollektivt våld. “påtryckningar från anhöriga och övriga i 

släkten” skriver respondent 6 samt “låter det som att Fatima utsatts för våld och kontroll från 

främst sin pappa, men även övriga familjemedlemmar under en längre tid.” skriver respondent 

5. Här beskrivs Fatimas farbrors och mammans agerande som gemensam handling att de i 

samförstånd med varandra försöker upprätthålla och uppmuntra pappans förhållningssätt 

gentemot Fatima. Hedersrelaterat våld utövas kollektivt från den våldsutsattas familj och släkt 

(Heimer, Björck, Kunosson, 2017). Eftersom socialsekreterarna har bedömt att Fatima är 

utsatt för hedersrelaterat våld vill de framställa våldet som ett kollektivt utövade för att 

förstärka bilden av våldets karaktär. Därför har socialsekreterarna försökt framhäva det 

kollektiva i våldet som Fatima är utsatt för. 

Kontroll av Fatima är ytterligare en våldsorsak som har lagts till grund av socialsekreterarna 

för hennes våldsutsatthet i hemmet. Det är mest Fatimas beteende och handling som läggs till 

grund för bedömningen av hennes utsatthet för kontroll, dvs att anledningen till att Fatima 

kontrolleras och hennes sociala umgänge begränsas förklaras med att hon inte ska utsätta 

familjens heder för risk “Föräldrarna uppvisar ett kontrollerande beteende genom att begränsa 

Fatima i sitt sociala umgänge och livsval” skriver respondent 6 samt “att våldet utmärker sig 

genom sitt kollektiva uttryck, typiskt för hederskultur, där farbrodern och att mamman till 

Fatima uppmuntrar det stränga förhållningssättet och kontrollerandet av Fatima” skriver 

respondent 4. Att kontrollera en kvinna för att hon inte ska utgöra ett hot mot familjens heder 

är också karaktäristiskt för hedersrelaterat våld (Heimer, Björck, Kunosson, 2017). För att 

socialsekreterarna kunna bevisa att det är hedersrelaterat våld som Fatima är utsatt för 

använder de sig av kontroll som en motivering till hennes våldsutsatthet. Men för att 

kontrollen ska kunna kopplas till heder måste det utövas för att kontrollera en individs 

handling för att hindra individen att utsätta familjens heder för fara. Därför har 

socialsekreterarna tolkat kontrollen av Fatima som ett resultat av konsekvenserna av hennes 

handlingar.   

När socialsekreterarna har försökt att förklara Fatimas våldsutsatthet utifrån socioekonomiska 

status och familjens utanförskap har de ändå kopplat våldet till heder “Fatimas pappa lever i 

ett utanförskap och är inte integrerad i samhället utan arbete och med ett alkoholmissbruk kan 

det innebära att hederskontexten blir allt viktigare att upprätthålla” skriver respondent 5. 

Socialsekreteraren i detta fall kan mena att eftersom pappan inte är integrerad i samhället har 

han behållit sin kultur från sitt hemland som förmodas vara från mellanöstern där kulturen 

tenderar att förklaras som förtryckande och präglad av hedersproblematik (Alinia och 

Ålund,2011). Keskinen (2011) menar i sin studie att myndighetsutövarna som har en direkt 

kontakt med våldsutsatta invandrarfamiljer förklarar deras våldsutsatt kopplade till deras 

kultur som de har tagit med sig från sina hemländer till det nya landet. Därför menar 

socialsekreteraren här att familjens exkludering från det svenska samhället har medfört att de 
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inte lärt sig svenska värderingar och normer och ha behållit sin kultur och utövar 

hedersförtryck mot sin familjemedlem. 

7b. Skillnader i socialsekreterarnas motivering till föreslagna insatserna  

7b.1 Föreslagna insatser till Isabel 

När det kommer till föreslagna insatser för Isabel har de flesta socialsekreterarna erbjudit 

henne ett skyddat boende med samtalskontakt för att Isabel ska kunna bearbeta det hon har 

varit med om. “Jag hade erbjudit Isabell skyddat boende av den anledningen att hon vid flertal 

tillfällen har försökt att lämna boendet men pappan har vid dessa tillfällen sökt upp henne och 

utövat våld mot henne” skriver respondent 2 samt “Genom skyddat boende får Isabell även 

stödinsatser där hon får bearbeta det hon varit utsatt för och bygga upp ett säkerhetstänk inför 

framtiden.” skriver samma respondent. Utöver det har en socialsekreterare föreslagit 

samtalskontakt med Isabel för att hon får hjälp och stöd i att vara borta från sin familj 

  
“Att bryta från sin familj är svårt och det är troligt att Isabell skulle tampas med skuldkänslor och även 

känslor av ensamhet. Det är inte ovanligt att man då väljer att gå tillbaka till den som utsatt en för 

våld, med hopp om att det blir bättre och med känslan av att inte vara ensam längre. Det är därför 

viktigt att stödja Isabell i dessa känslor och att, om det är möjligt, få till en typ av medling med 

familjen. “ skriver respondent 3 

  

Roks (2015) som skriver om normaliseringsprocessen och menar att någon som under lång tid 

varit utsatt för våld i hemmet inte kan längre skilja mellan vad som är acceptabelt eller inte 

inom familjen. Våldet så småningom normaliseras och allvaret i våldet krymper och det lilla 

positiva som händer inom familjen får mer utrymme. Anledningen till att Isabel får skyddat 

boende med samtalskontakt beror på att hon ska bli medveten om det som hon har varit med 

och att våldet inte är acceptabelt samt våldet kommer inte att försvinna eftersom det har 

pågått under många år.  

 

7b.2 Föreslagna insatser till Fatima  

Socialsekreterarna har erbjudit Fatima skyddat boende med special kompetenta personal inom 

hedersproblematik “Fatima erbjuds skyddat boende med spetskompetens mot hedersrelaterat 

våld och förtryck” skriver respondent 4. Anledningen till socialsekreterare har erbjudit Fatima 

skyddat boende med personal som har kompetens inom hedersrelaterat våld beror på att de 

har bedömt hennes våldsutsatthet utifrån hedersvåld. Fatima har även erbjudits samtal för att 

stärka henne i att kunna lämna sin familj och starta ett nytt liv. “Fatima erbjuds psykosocialt 

stöd i form av samtal för att stärka henne i beslutet att lämna föräldrarna och inte återgå till 

dem” skriver respondent 6. Enligt normaliseringsprocessen vänjer den våldsutsatta sig vid 

våldet om hon har varit våldsutsatt under lång tid. Därför förminskar den våldsutsatta våldets 

intensitet och istället förstorar det goda som händer hemma. Detta i sin tur leder till att de 

våldsutsatta som lämnar sitt hem kan komma att tänka mer på det positiva som de har varit 

med om hemma än det negativa. Detta medför att de saknar våldsutövaren och vill tillbaka till 

denne (Roks, 2015). Därför har det varit viktigt för socialsekreterarna att Fatima får stöd och 

hjälp för att kunna lämna sin familj och inte återgår till dem.  

8. Slutsats 

Analysen av den insamlade data har påverkats av vår egen förförståelse till en följd av vår 

tolkning av socialsekreterarnas motivering till beslut. Detta är ett resultat som har sin grund i 

den hermeneutiska vetenskapsteorin som genomsyrar vår studie där förförståelse spelar en 

stor roll i arbetets utformning.  
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Föreliggande studien har ämnat att undersöka om det förekommer några skillnader mellan 

socialsekreterarnas motiveringar kopplade till den våldsutsattas etniska tillhörighet. En 

jämförelse mellan hur respektive grupp i den föreliggande studien har bedömt sin respektive 

fallbeskrivning visar att gruppen som har bedömt Fatimas fall har förklarat hennes 

problematik utifrån kulturella faktorer kopplad till hedersförtryck. Däremot har gruppen som 

bedömt Isabells fall har förklarat hennes problematik utifrån familjens sociala utsatthet samt 

pappans personliga problem i form av alkoholmissbruk och kontrollbehov.  

  

Det förekommer likheter i socialsekreterarnas bedömningar när det kommer till orsakerna till 

våldet. Kontroll och övriga familjemedlemmars och släktens roll har förklarats som 

avgörande faktorer för både Fatimas och Isabels våldsutsatthet. Men det finns stora skillnader 

i hur övriga familjemedlemmarnas och släktens inblandning i våldsutövandet har motiverats 

beroende på den våldsutsattas förmodade etniska tillhörighet. I Isabells fall har kontrollen 

förklarats som en för pappas personliga problem. Socialsekreterarna menar att pappan har 

kontrollbehov och därför utsätter han Isabel för kontroll för att kunna tillfredsställa sitt eget 

behov av kontroll. I Fatimas fall har kontrollen motiverats på ett annat sätt. Socialsekreterarna 

menar att det är på grund av Fatimas handling som hon kontrolleras. De har motiverat att 

Fatima kontrolleras för att hon inte ska äventyra familjens rykte och heder. Här har inte 

kontrollen förklarats som en orsak för pappans personliga problem.  

  

I Fatimas fall beskrivs övriga familjemedlemmarnas och släktens roll som en kollektiv 

handling, att hela familjen och övriga släkten utsätter Fatima för kontroll och våld. När det 

kommer till Isabels övriga familjemedlemmarnas och släktens roll har det förklarats som 

individuella handlingar, att mamman för sig uppmuntrar pappans beteende och farbrorn för 

sig triggar sin brors förhållningssätt gentemot hans dotter.  “Sedan skulle jag kalla både 

Isabella och hennes mamma Maria till enskilda besök utan pappans kännedom. “skriver 

respondent 1. Här förklarar socialsekreteraren Isabels mamman till och med som ett offer 

istället för förövaren medan i Fatimas fall förklaras mamman som en våldsutövare “där 

farbrodern och att mamman till Fatima uppmuntrar det stränga förhållningssättet och 

kontrollerandet av Fatima” skriver respondent 4. 

  

Likheter och skillnader förekommer det även när det gäller det föreslagna insatserna samt hur 

insatserna har motiverats. Likheterna består i att både Fatima och Isabel har erbjudits skyddat 

boende eftersom de inte bedöms vara säkra hos sin respektive familj. Båda har erbjudits 

samtal för att kunna få psykosocialt stöd i deras situation. Skillnaderna däremot består av hur 

insatserna motiverats. Medan i Fatimas fall har hon erbjudits skyddat boende med 

specialkompetens för hantering av personer som har varit utsatt för hedersförtryck, har Isabel 

erbjudits skyddat boende för personer som har varit utsatta för våld i nära relationer. 

Dessutom har i Fatimas fall flera socialsekreterare poängterat vikten av att Fatima bör lämna 

sin familj och för att detta ska möjliggöras måste hon ta hjälp av boendepersonalen. “Fatima 

erbjuds psykosocialt stöd i form av samtal för att stärka henne i beslutet att lämna föräldrarna 

och inte återgå till dem” skriver respondent 6. I Isabels fall däremot har en socialsekreterare 

svarat att Isabels måste få hjälp och stöd för att kunna hantera sina känslor att vara borta från 

sin familj. De flesta socialsekreterarna har poängterat vikten av att Isabel ska få hjälp för att 

bearbeta det våldet som hon under lång tid varit utsatt för. “Troligen behöver Isabel en 

samtalskontakt under en längre tid för att bearbeta och förstå det hon har varit med om” 

skriver respondent 3. I Fatimas Fall har ingen socialsekreterare föreslagit att Fatima ska få 

hjälp i att bearbeta det våld hon har varit utsatt för utan istället erbjuds hon stöd och hjälp från 

de professionella för att stärka henne i att lämna sin familj. “för en insats med gott resultat 
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behöver Fatima vara fast besluten att lämna familjen och förstå innebörden av det” skriver 

respondent 4. 

9. Diskussion  

9. 1 Diskussion om resultaten 

Diskussion om resultatet sker med vetskapen om socialsekreterarnas tillgång till begränsade 

information samt en begränsad möjlighet till att utföra en utförligare utredning kring fallen. 

Våld är våld och orsaken till Fatimas och Isabels våldsutsatthet kanske inte är relevant för 

beviljade insatserna där båda har erbjudits skyddat boende. Men boendets geografiska 

placering och personalens kompetens är direkt kopplad till våldorsakerna. Boendets 

geografiska placering och personalens kompetens kan medföra mer utsatthet för den 

våldsutsatt om personalens kompetens inte är anpassad till den våldsutsattas problematik samt 

om boendet ligger i en stad där det finns anhöriga till den våldsutsatta som kan utgöra fara för 

henne. 

  

I fallbeskrivningarna skildras två kvinnors våldsutsatthet med identiska beskrivningar. Det 

enda som skiljer dessa två fallbeskrivningarna är kvinnornas namn, dvs Fatima och Isabel. 

Det förstnämnda har av socialsekreterarna beskrivits som en person med annan kultur “Kring 

Fatima Ahmadi finns det dock indikationer på att hon kommer från en annan kultur” skriver 

respondent 4. I Isabels fall har ingenting om hennes etnicitet och kultur nämnts. Dessutom 

trots de identiska fallbeskrivningarna har orsaken till våldet motiverats olika. Fatimas 

våldsutsatthet har motiverats som en hedersproblematik medan Isabels våldsutsatthet 

motiverats utifrån hennes familjs socioekonomiska status. Socialstyrelsen (2019) skriver i sin 

rapport att hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba vem som helst oavsett kulturell eller 

etnisk tillhörighet i syfte att skydda familjens rykte och heder. Om vi antar att 

socialsekreterarnas bedömning om att Fatima är utsatt för hedersrelaterat våld är riktigt, borde 

bedömningen gälla även för Isabel. Isabels våldsutsatthet borde också motiveras som 

hedersproblematik eftersom hon är utsatt för exakt samma våld som Fatima är utsatt för. Att 

motivera Isabels våldsutsatthet som våld i nära relationer kan äventyra hennes rättssäkerhet på 

grund av felaktigt beslut. I våld i nära relationer skyddas den våldsutsatta bara från en nära 

anhörig eftersom våldsutövaren är en nära anhörig till den våldsutsatta enligt definitionen av 

våld i nära relationer (NCK, 2019). Men enligt definitionen av hedersrelaterat våld och 

förtryck är den våldsutsatta utsatt för ett kollektivt våld av sin familj och andra släktingar 

(Heimer, Björck, Kunosson, 2017). Det felaktiga beslutet kan medföra att Isabel blir placerad 

i en kommun i närheten av en annan släkting som också kan utsätta henne för våld och 

förtryck.  

  

Om vi å andra sidan antar att socialsekreterarna har bedömt Isabels fall riktigt och att hon 

därmed är utsatt för våld i nära relationer borde då Fatimas utsatthet också motiveras på 

samma sätt med tanke på den identiska situationen. Genom att fatta ett felaktigt beslut och 

motivera Fatimas utsatthet utifrån hedersproblematik kan hon råka illa ut på olika plan. Det 

första är att Fatimas rättssäkerhet är hotad eftersom hon har blivit placerad på ett skyddat 

boende med felaktiga grunder. Dessutom leder en placering med motivering om hedersvåld 

till stigmatisering av familjen Ahmadi. Rykte kan sprida om att familjen Ahmadi utsätter sina 

barn för hedersvåld vilket leder till stigmatiseringen av dem. Fatima har föreslagits att bli 

placerad på ett skyddat boende med kompetens att hantera hedersproblematik. Fatima kan 

påverkas väldigt mycket i sin tro om sin våldsutsatthet på ett sådant boende. Personalen på ett 

sådant boende kan i försök att få Fatima att inse sin problematik väcka tankar om en 

våldsutsatthet som hon inte har varit utsatt för. Genom att personalen påpekar Fatimas 

problematik utifrån hedersförtryck om och om igen kan det bli en självuppfyllande profetia 
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som leder till att hon så småningom tror på att hon är utsatt för hedersrelaterat våld. Detta kan 

leda till att hennes familj blir stigmatiserad även för Fatima, vilket kan resultera i att hon inte 

längre vill träffa varken sin familj eller sina släktingar på grund av rädslan att bli utsatt för 

hedersförtryck.  

  

Med hänsyn till ovanstående bekräftar vår studiens resultat, resultaten på de flesta artiklarna i 

vår forskningsöversikt dvs att myndighetsutövare kulturalisera i sitt arbete när de möter 

människor från andra minoritetskulturer och etniska tillhörigheter (Keskinen, 2011). Det 

innebär att myndighetsutövarna förklarar sina klienters utsatthet utifrån kulturella aspekter 

kopplade till klienternas etniska tillhörigheter. Utifrån det intersektionella perspektivet går det 

utifrån ovanstående resultat och analys att konstatera att det finns maktrelationer mellan olika 

etniska gruppers våldsutsatthet. Trots att både Fatima och Isabel har utsatts för samma typ av 

våld och förtryck förklaras enas våldsutsatthet kopplade till konservativa, kulturbundna 

förtryck medan den andras kopplas till samhällsstrukturella dysfunktion och sociala 

svårigheter. Det gör den ena etnicitet överordnade den andra. Det västerländska etnicitet som 

Isabel motiverats av de flesta socialsekreterarna att tillhöra beskrivs som modern och 

normativ därför har hennes problematik och våldsutsatthet förklarats utifrån strukturella och 

sociala svårigheter. Fatima däremot som antas ha ett ursprung från annat land anses tillhöra en 

traditionell och konservativ familj som är bundna till kultur och klan-samhället som utövar 

hedersförtryck. Trots att Isabel och Fatima har identiska situationer har Isabel en överordnad 

position än Fatima eftersom hon tillhör det normativa eurocentristiska kulturen.   

 

Förhoppningen med denna studie är att myndighetsutövarna i synnerhet socialsekreterarna 

blir medvetna om förekomsten av kulturalisering i socialtjänstens hantering av våld i hemmet 

för att därmed kunna fatta beslut som är rätt och riktigt. Vidare indikerar studien behovet av 

ett enhetligt nationellt bedömningsinstrument som ska användas vid bedömning av den 

sökandes våldsutsatthet. Ett bedömningsinstrument med frågor som täcker både våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld. Svaren på frågorna från bedömningsinstrumentet ska 

mynna ut i vad som ligger bakom våldet som den sökande är utsatt för. Att det redan finns två 

olika bedömningsinstrument PATRIARK och FREDA kan leda till att 

bedömningsinstrumenten används felaktigt i den bemärkelsen att PATRIARK kan bara 

användas vid bedömning av en icke västerländsk individs våldsutsatthet och FREDA används 

för att bedöma en etnisk västerländsk individs våldsutsatthet. Detta i sin tur leder till att hela 

individens våldsutsatthet inte täcks av antingen det ena eller det andra 

bedömningsinstrumentet. 

 

I linje med det intersektionella perspektivet menar vi att uppdelning mellan ”vi” och ”dem” är 

problematisk på grund av stereotypiska föreställningar som konsekvens. En sådan uppdelning 

har sin grund i en förenklad bild av våldsutsatthet hos personer som tillhör minoritet kultur 

och dessutom leder till att andra orsaksförklaringar förbises i bakom grunderna av våld i 

hemmet. Eftersom det inte har gjort forskning om huruvida socialsekreterarna kulturaliserar i 

sitt arbete mot våld i hemmet är det av stor vikt att det genomförs en forskning om ämnet. 

Detta kan bidra till att ge en bredare bild av socialtjänstens hantering av ärenden mot våld i 

hemmet.  För att sedan kunna upptäcka brister i socialtjänstens arbete för en vidare utveckling 

och förbättring. Vi anser även att diskussionen om detta ämne måste få en större plats på 

relevanta akademiska utbildningar inte minst socionomutbildningen. Detta i syfte till att bidra 

med mer kunskap om ämnet för framtida socialsekreterare så att de har de verktyg som 

behövs för att möta målgruppen. 
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9.2 Metoddiskussion 

I arbetet har vi använt oss av mejlintervjuer och vinjettstudier för att samla in data. Metoden 

har sina för- och nackdelar som ska diskuteras i detta kapitel. Några för- och nackdelar med 

denna metod som redogörs utförligare nedan är att forskaren inte ser forskningsdeltagarna, att 

skriftspråket skiljer sig från det talade, att tid och rum förlorar sitt värde samt en begränsad 

möjlighet till att ställa följdfrågor. 

 

Att inte personligen träffa respondenterna under intervjuerna innebär en risk att intervjuaren 

missar information som förmedlas via kroppsspråk och känslouttryck. Känslouttryck kan 

dock till viss mån utläsas via texter och respondenternas svar. Däremot finns det vissa 

fördelar med att samla in datan via mejl-intervjuer i jämförelse med personliga intervjuer. När 

en intervju äger rum öga mot öga finns det en risk att intervjuarens neutralitet och objektivitet 

påverkas av den mänskliga interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen (Bryman, 

2008). Vi som intervjuare hade kunnat omedvetet ställa ledande frågor som hade kunnat 

påverka deras svar. I mejlintervjuer däremot behöver intervjuaren inte träffa sina 

forskningsdeltagare vilket kan styrka intervjuarens objektivitet och saklighet. De flesta svarar 

mer uppriktigt vid en mejlintervju då forskningsdeltagarna inte behöver möta intervjuaren i 

verkligheten (Sveningsson, m.fl., 2003). Mejl-intervjuer ger även möjlighet för 

forskningsdeltagarna att fundera på sina svar innan de skickar svaren. Detta kan innebära att 

svaren blir mera genomtänkta. Tidsaspekten gör det även möjligt för forskningsdeltagrana att 

fundera på vad de faktiskt vill berätta eller inte vill berätta. Att inte svara på en fråga eller helt 

enkelt dra sig ur är lättare i mejl-intervjuer då intervjupersonerna inte sitter öga mot öga med 

intervjuaren. Utifrån detta stärker mejl-intervjuer forskningsdeltagarnas integritet 

(Sveningsson, m.fl., 2003). När intervjuer genomförs via mejl blir det dock svårare att fånga 

upp följdfrågor och sidospår eftersom intervjuaren och forskningsdeltagarna inte möts 

personligen. Detta kan resultera i en risk för förlorat material. Men i vårt fall har vi haft 

möjlighet att kontakta våra respondenter för kompletterande frågor om det skulle behövas.  
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Bilagor 

 

Information om deltagande i examensarbete  

Som en del i vår socionomexamen ingår det att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet med 

vårt arbete är att belysa socialtjänstens hantering av ärenden kring våld i hemmet.  

I examensarbetet genomförs datainsamlingen med hjälp av texter. Det innebär att du kommer att få en 

fallbeskrivning via mejl. Efter att du har läst igenom fallet svarar utförligt på ett par frågor. 

Fallbeskrivningen handlar om en ung kvinna som är utsatt för våld i hemmet. Datamaterialet bevaras 

till dess att det självständiga examensarbetet har bedömts som godkänt av examinator. Därefter 

raderas uppgifterna.  

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina personuppgifter 

kommer att behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 

Uppgifterna som hanteras av oss består av namn, e-post, telefonnummer samt de insamlade data. 

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 finnas 

tillgänglig för allmänheten genom publicering i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har 

examinerats och godkänts [och publicerats på DIVA] har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och 

uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan ditt samtycke eller annan laglig grund. Alla 

personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på personer, platser 

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: Taghi Karimi. Taghi.karimi93@gmail.com   0735668014     

Student: Mohammad Nabavi mohammed.nabavi@hotmail.se 0762877350                  

Handledare: Christina Hjorth-Aronsson, christina.hjorth-aronsson@telia.com   

  

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 Taghi Karimi & Mohammed Nabavi 

  

  

  

_______________________________                         ________________________________ 

Namn                                                                             Ort, datum 
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FALLBESKRIVNING 1 

Aktuellt   

Isabell Svensson är en 20 årig kvinna som bor med sin familj som består av föräldrarna Peter 

och Maria samt hennes bror som bor i en egen lägenhet. Isabell bor i en trerumslägenhet 

tillsammans med sina föräldrar där hon har ett eget rum. Isabells mamma är lokalvårdare, 

hennes pappa är sjukskriven och alkoholmissbrukare sedan 6 år tillbaka. Hon studerar till 

ekonomi på universitet. Familjen Svensson bor i ett utsatt område i en storstad. I området bor 

även Isabells farbror som ofta brukar besöka familjen.  

  

Pappan har hand om Isabells studiemedel och ger henne bara en viss summa pengar varje 

månad och behåller resten själv. När Peter en gång ser Isabell med en kille på gatan blir han 

rasande och slår henne när hon kommer hem. Peter lägger sig i Isabells klädval och talar om 

vad hon inte får ha på sig. Isabell har några gånger försökt komma undan sin pappas 

misshandel och kontroll genom att bo i studentlägenhet eller hos sina vänner men hennes 

pappa har hotat henne att han ska skada henne. Om han inte får tag på henne har han sagt att 

han ska skada hennes mamma. Isabell har tvingats att flytta hem för hennes mammas skull 

eftersom hennes mamma säger att hon inte kan lämna sin make. Hon tycker även att det är bra 

att Peter sätter gränser för henne och menar att de vill ha hennes bästa.  

  

Isabell som är student och myndig har bestämt sig för att hon inte kan leva under dessa 

omständigheter längre och vill börja på nytt att bo på egen hand. Hon hindras av sin pappa att 

flytta men en dag när hennes pappa är borta länge hemifrån passar hon på att flytta hem till en 

kamrat. Peter hittar ändå Isabell och hotar och misshandlar henne. Isabell gör en polisanmälan 

om misshandel men anmälan läggs ner på grund av brist på bevis. Hon ansöker om 

kontaktförbud men får avslag på sin ansökan eftersom Peter har sagt att han aldrig försökt 

kontakta henne eller skada henne.  

  

Isabell får höra av en kamrat på universitetet som är socionomstudent att hon kan söka hjälp 

hos socialtjänsten. Isabell gör en ansökan hos socialtjänsten, hon behöver ha hjälp då hon inte 

kan leva med dessa omständigheter längre.   

  

Bakgrund 

Till fallet hör att Isabel har en längre historia av att vara utsatt för våld i hemmet.   

Isabell har varit föremål för utredning av Socialtjänsten när hon gick i årskurs 9. Hennes 

lärare hade gjort en orosanmälan till socialtjänsten på grund av hög frånvaro. Anmälan 

gjordes efter att föräldrarna hade ignorerat lärarnas oro om frånvaro. Men utredningen lades 

ner på grund av att Isabell och hennes föräldrar berättade att allt varit bra hemma.  

  

Isabells pappa blev av med jobbet på grund av sitt alkoholmissbruk när Isabell var 14 år 

gammal. När Isabell gick i årskurs 8 satte hennes mamma och pappa regler för henne. Isabell 

fick inte vara ute efter kl 21 på kvällarna. Hon fick inte umgås med sina vänner och om hon 

ändå gjorde det blev hennes föräldrar våldsamma och slog henne. Anledningen till att de inte 

vill att hon umgås med sina vänner sa de vara att hennes vänner har dåligt inflytande på henne 

och påverkade hennes studier negativt. När Isabells farbror kommer på besök i familjen 

brukar han dricka öl tillsammans med pappan. Han uppmuntrar även pappas stränga 

förhållningssätt gentemot Isabell. 
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Frågor:  

1.     Vad bedömer du ligga till grund för det våld som pappan har utsatt Isabell för under 

många år och fortsätter att utsätta henne för? Motivera ditt svar utförligt. 

  

2.     Vilken/vilka insatser erbjuder du henne? 

     2a.   Motivera ditt beslut? Varför tror du att hon behöver just denna/dessa insats/er? 

På   vilka grunder?  

  

 

 

Lycka till! 

Mohammed Nabavi 

Taghi Karimi 
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FALLBESKRIVNING 2 

Aktuellt   

Fatima Ahmadi är en 20 årig kvinna som bor med sin familj som består av föräldrarna Hassan 

och Zahra samt hennes bror som bor i en egen lägenhet. Fatima bor i en trerumslägenhet 

tillsammans med sina föräldrar där hon har ett eget rum. Fatimas mamma är lokalvårdare, 

hennes pappa är sjukskriven och alkoholmissbrukare sedan 6 år tillbaka. Hon studerar till 

ekonomi på universitet. Familjen Ahmadi bor i ett utsatt område i en storstad. I området bor 

även Fatimas farbror som ofta brukar besöka familjen.  

  

Pappan har hand om Fatimas studiemedel och ger henne bara en viss summa pengar varje 

månad och behåller resten själv. När Hassan en gång ser Fatima med en kille på gatan blir han 

rasande och slår henne när hon kommer hem. Hassan lägger sig i Fatimas klädval och talar 

om vad hon inte får ha på sig. Fatima har några gånger försökt komma undan sin pappas 

misshandel och kontroll genom att bo i studentlägenhet eller hos sina vänner men hennes 

pappa har hotat henne att han ska skada henne. Om han inte får tag på henne har han sagt att 

han ska skada hennes mamma. Fatima har tvingats att flytta hem för hennes mammas skull 

eftersom hennes mamma säger att hon inte kan lämna sin make. Hon tycker även att det är bra 

att Hassan sätter gränser för henne och menar att de vill ha hennes bästa.  

  

Fatima som är student och myndig har bestämt sig för att hon inte kan leva under dessa 

omständigheter längre och vill börja på nytt att bo på egen hand. Hon hindras av sin pappa att 

flytta men en dag när hennes pappa är borta länge hemifrån passar hon på att flytta hem till en 

kamrat. Hassan hittar ändå Fatima och hotar och misshandlar henne. Fatima gör en 

polisanmälan om misshandel men anmälan läggs ner på grund av brist på bevis. Hon ansöker 

om kontaktförbud men får avslag på sin ansökan eftersom Hassan har sagt att han aldrig 

försökt kontakta henne eller skada henne.  

  

Fatima får höra av en kamrat på universitetet som är socionomstudent att hon kan söka hjälp 

hos socialtjänsten. Fatima gör en ansökan hos socialtjänsten, hon behöver ha hjälp då hon inte 

kan leva med dessa omständigheter längre.   

  

Bakgrund 

Till fallet hör att Fatima har en längre historia av att vara utsatt för våld i hemmet.   

Fatima har varit föremål för utredning av Socialtjänsten när hon gick i årskurs 9. Hennes 

lärare hade gjort en orosanmälan till socialtjänsten på grund av hög frånvaro. Anmälan 

gjordes efter att föräldrarna hade ignorerat lärarnas oro om frånvaro. Men utredningen lades 

ner på grund av att Fatima och hennes föräldrar berättade att allt varit bra hemma.  

  

Fatimas pappa blev av med jobbet på grund av sitt alkoholmissbruk när Fatima var 14 år 

gammal. När Fatima gick i årskurs 8 satte hennes mamma och pappa regler för henne. Fatima 

fick inte vara ute efter kl 21 på kvällarna. Hon fick inte umgås med sina vänner och om hon 

ändå gjorde det blev hennes föräldrar våldsamma och slog henne. Anledningen till att de inte 

vill att hon umgås med sina vänner sa de vara att hennes vänner har dåligt inflytande på henne 

och påverkade hennes studier negativt. När Fatimas farbror kommer på besök i familjen 

brukar han dricka öl tillsammans med pappan. Han uppmuntrar även pappas stränga 

förhållningssätt gentemot Fatima. 
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Frågor:  

1.     Vad bedömer du ligga till grund för det våld som pappan har utsatt Fatima för under 

många år och fortsätter att utsätta henne för? Motivera ditt svar utförligt. 

  

2.     Vilken/vilka insatser erbjuder du henne? 

     2a.   Motivera ditt beslut? Varför tror du att hon behöver just denna/dessa insats/er? 

På   vilka grunder?  

  

Lycka till! 

  

  

Namn 

Mohammed Nabavi 

Taghi Karimi 
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Tematisering Isabel 

Matningsenheter kategorier Teman 

(res, 1)Till våldet är att Isabellas 

pappa Peter har egna personliga 

problem 

Våldsorsaker Personliga 

problem 

(res,1)Pappans sjukskrivning och 

alkoholmissbruk har påverkat 

familjen negativt 

    

(res, 1)Pappans sjukskrivning 

kan ha lett till att han har större 

möjlighet att kontrollera Isabella 

då han är hemma under dagarna. 

    

(res, 2)Då pappan har ett 

långvarigt alkoholmissbruk 

bedömer jag dels att det våld som 

pappan utövar är till följd av 

beroendeproblematiken. Utifrån 

erfarenhet i tjänsten så har 

majoriteten av de som har ett 

beroende av alkohol även ett 

förändrat beteende i form av 

aggressivitet och utåtagerande 

beteende 

    

(res, 2)Utöver det verkar pappan 

ha ett kontrollbehov över dottern, 

ett kontrollbehov som har gått 

och går över styr. Pappan verkar 

inte vara kapabel till att hitta en 

balans mellan hur han ska 

hantera kontrollen så att det blir 

som mamman uppger ”att han 

vill hennes bästa”. 

    

(res, 3)Det verkar som att 

kontrollen blev hårdare när 

Isabell gick i åttan, och att det 

skedde i samband med att 

pappan blev sjukskriven och 

började missbruka alkohol. Kan 

det vara så att det är 

alkoholberoendet som får honom 
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att agera på detta sätt? Tar han 

kanske även andra preparat? 

(res, 1)Eftersom Isabellas pappa 

Peter är sjukskriven sedan några år 

tillbaks kan det vara så att mycket 

av det ekonomiska ansvaret ligger 

på mamma Maria som arbetar som 

lokalvårdare. Det är därför oklart 

hur mycket av våldet mamman 

känner till och bevittnar eftersom 

hon arbetar medan pappan är 

hemma sjukskriven 

Familjens 

utsatthet och 

ekonomi 

Socioekonomiska 

förhållanden 

(res, 1)och familjen anses vara extra 

utsatt eftersom dem bor i ett redan 

utsatt område och har låg inkomst. 

Familjer som bor i utanförskap är 

en extra utsatt målgrupp. 

    

(res, 2)Att pappans bror även 

förstärker pappans beteende, 

beroendeproblematik och 

uppmuntrar honom till det stränga 

förhållningssättet han har är även 

till nackdel för pappans utövande av 

våld. Brodern får pappan att 

förmodligen känna att han gör rätt 

ifrån sig. 

Familjen och 

släktens 

påverkan 

Familjens och 

släktens roll 

(res, 2)Att mamman väljer att vara 

kvar i relationen med pappan kan få 

mannen att tro att hans beteende är 

okej 

    

(res, 1)Maria som bevittnat pappans 

våld mot Isabella behöver bli 

starkare i sin föräldraroll och 

behöver skydda Isabella när 

pappans utsätter Isabella för våld. 

Mamman behöver fundera på om 

hon ska leva med Isabellas pappa 

som utsätter både henne och 

Isabella för våld av olika slag 

    

(res, 3)Det framkommer inte heller 

om modern är utsatt för våld och 

kontroll, vilket är något man skulle 

vilja utreda vidare. 
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(res, 1)Isabella verkar inte ha någon 

familjemedlem att ta stöd av då 

både mamman och farbrodern 

uppmuntrar pappans stränga 

förhållningssätt gentemot Isabell. 

    

(res, 3)Det man skulle vilja få reda 

på är bland annat: Är det andra i 

hennes släkt som blir utsatta för 

samma typ av våld/kontroll? Har 

våld förekommit i föräldrarnas 

uppväxt? Är det fler än farbrodern 

som tycker att denna stränga 

uppfostran är bra? Har pappan 

påtryckningar från andra att 

uppfostra Isabell på detta sätt? 

    

(res, 3)så är det att kontrollen är en 

fråga om familjens ära och att 

Isabell inte ska ”skämma ut” 

familjen genom att klä sig på ett 

visst sätt, eller dejta ”fel killar”, 

eller kanske inte dejta 

överhuvudtaget 

Familjens ära Kärnfamilj 
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Insatser Isabel 

(res, 1) Jag ska först och främst kalla 

föräldrarna till ett besök vid misstanke 

om våld och informera allmänt om 

Sveriges lagar kring våld i nära relation, 

särskilt mot barn och kvinnor. 

(res, 1)Under det enskilda besöket med 

Isabella och det enskilda besöket med 

mamma Maria skulle jag ställa FREDA-

kortfrågor som är en form av 

intervjufrågor som är ett stöd att för att 

stlla frågor om våld i enskilda ärenden 

(res, 1)Sedan skulle jag kalla både 

Isabella och hennes mamma Maria till 

enskilda besök utan pappans kännedom. 

(res, 3)Under utredning används olika 

bedömningsinstrument (FREDA, 

PATRIARK) för att insats ska stämma 

med de behov som finns 

(res, 3)Placering skulle ske ganska 

omedelbart, och utredning skulle göras 

under tiden hon var placerad på boendet 

för att utreda vidare behov av annan 

hjälp och stöd. 

(res, 1)skulle troligtvis kalla Isabella och 

mig till ett gemensamt besök för vidare 

utredning alternativt placera Isabella 

direkt i ett skyddat boende vid akut 

behov av skydd. 

(res, 2)Utifrån de riskbedömningar som 

görs vid socialtjänsten hade även dessa 

påvisat att våldet gentemot Isabell har 

eskalerat med åren och inte kommer att 

upphöra utan att behov av skydd finns 

(res, 2)Jag hade erbjudit Isabell skyddat 

boende av den anledningen att hon vid 

flertal tillfällen har försökt att lämna 

boendet men pappan har vid dessa tillfällen 

sökt upp henne och utövat våld mot henne 
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(res, 3)Isabella skulle erbjudas ett skyddat 

boende, eftersom hon inte är säker hemma 

hos föräldrarna. 

(res, 2)Genom skyddat boende får Isabell 

även stödinsatser där hon får bearbeta det 

hon varit utsatt för och bygga upp ett 

säkerhetstänk inför framtiden. 

(res, 3)Det skyddade boendet skulle helst 

ligga i annan kommun och vara bemannat 

med kunnig personal som kan stödja 

Isabell utifrån den långa erfarenhet hon har 

av att vara våldsutsatt. 

(res, 2)Att pappan utövar fysiskt våld kan i 

längden innebär en dödlig utgång. För att 

våldet ska upphöra är Isabell i behov av att 

komma ifrån såväl bostaden som orten hon 

bor i för att garanteras säkerhet och en icke 

dödlig utgång. 

(res, 3)Troligen behöver hon en 

samtalskontakt under en längre tid för att 

bearbeta och förstå det hon varit med om 

(res, 3)Att bryta från sin familj är svårt och 

det är troligt att Isabell skulle tampas med 

skuldkänslor och även känslor av 

ensamhet. Det är inte ovanligt att man då 

väljer att gå tillbaka till den som utsatt en 

för våld, med hopp om att det blir bättre 

och med känslan av att inte vara ensam 

längre. Det är därför viktigt att stödja 

Isabell i dessa känslor och att, om det är 

möjligt, få till en typ av medling med 

familjen. Men det sker inte i första taget 

och det behöver vara under strikt kontroll 

för att det ska vara produktivt. 

(res, 3)Det bästa hade varit att även 

Isabells pappa fick en samtalskontakt för 

att han ska förstå vad det är han utövar och 

vilka konsekvenser det ger. 
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Tematisering Fatima  

Matningsenheter kategorier tema 

(res, 4) Belyser dock att inte bara det faktum att 

hennes namn ensamt kan utgöra en indikator på att det 

handlar om hedersrelaterat våld, utan det är 

tillsammans med informationen om farbroderns och 

mammans inblandning som det aktualiseras. 

    

 (res, 6) Pappans våld har en grund i en hedersrelaterad 

kultur 

    

(res, 4)Kring Fatima Ahmadi finns det dock 

indikationer på att hon kommer från en annan kultur 

    

(res, 4)En familj som genom våldet försöker 

upprätthålla en heder enligt deras kulturs regler. 

Våldorsaker Kulturella 

faktorer 

 (res, 5)Fatima är utsatt för våld i en hederskontext.     

(res, 5)risk för patriarkalt våld med hedern som motiv     

(res, 4)kollektiva uttryck, typiskt för hederskultur, där 

farbrodern och att mamman till Fatima uppmuntrar 

    

(res, 5)Fatimas pappa lever i ett utanförskap och inte 

är integrerad i samhället utan arbete och med ett 

alkoholmissbruk kan det innebära att hederskontexten 

blir allt viktigare att upprätthålla 

    

(res, 6)farbrorns inställning och uppmuntran     
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(res, 6)påtryckningar från anhöriga och övriga i 

släkten 

Familjens och 

släktens 

påverkan 

Familjens 

och 

släktens 

roll 

(res, 5)den som blir utsatt är särskilt sårbar då det kan 

innebära att hela familjen och släkten utgör ett hot. 

    

(res, 5)låter det som att Fatima utsatts för våld och 

kontroll från främst sin pappa, men även övriga 

familjemedlemmar under en längre tid. 

    

(res, 4)Som en del i våldet och förtrycket blir 

kvinnan ofta hårt kontrollerad och har en 

begränsad handlingsfrihet 

    

(res, 6)Förväntningar på barn/döttrar att 

uppehålla en heder gentemot familjen 

    

(res, 6)Föräldrarna uppvisar ett kontrollerande 

beteende genom att begränsa Fatima i sitt sociala 

umgänge och livsval 

    

(res, 4)kontrollerandet av Fatima     
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Insatser Fatima 

(res, 5)Det görs sedan en matchning 

mellan val av boende och Fatimas 

behov av stöd. 

(res, 6)I arbetet gällande våld i nära 

relation finns det bara en grund för 

beslut, och det är den våldsutsattes 

rädsla kontra det faktiska hotet. 

(res, 5)erbjuds hon ett möte samma 

dag 

(res, 5)Inledningsvis får Fatima 

redogöra för sin situation och vad 

hon själv anser att hon behöver för 

hjälp. 

(res, 5)Vi informerar Fatima om vad 

vi på Familjevåldsgruppen kan 

erbjuda för stöd 

(res, 5)Så samlad bild som möjligt 

om våldet 

 

 (res, 6)erbjuda Fatima ett skyddat 

boende med kompetens att hantera 

våldsutsatta personer från en 

hederskultur 

 (res, 4)en utredning med stöd av 

PATRIARK 

(res, 4) erbjudas en plats på 

skyddat boende med särskild 

inriktning på hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

 (res, 4)riskerar hälsa och liv till 

följd av att leva i en hederskontext 

skulle leda till att förslag om insats 

blir skyddat boende. 
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(res, 4)skyddat boende med 

spetskompetens mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 

(res, 6)psykosocialt stöd i form av 

samtal för att stärka henne i 

beslutet att lämna föräldrarna och 

inte återgå till dem 

(res, 4)Motivationen sviktar ofta i 

början och bandet till familjen är 

starkt, vilket medför ett behov av 

att ständigt ha personal tillgänglig 

för reflektion och samtal. 

(res, 4)insats med gott resultat 

behöver Fatima vara fast besluten 

att lämna familjen och förstå 

innebörden av det 

(res, 4)Om hon inte vore 

motiverad skulle hon erbjudas en 

insats jml SoL i form av råd- och 

stödkontakt med socialsekreterare. 

Målet med råd- och stödkontakten 

skulle vara att genom MI motivera 

Fatima att ta steget. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


