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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Västerås, Surahammar och Fagersta arbetade 
utifrån sina handlingsplaner mot hedersrelaterat förtryck. Frågeställningarna som styrde 
studien var, vilka utgångspunkter används som förklaringsmodell till hedersrelaterat våld, 
hur fortgår arbetet med tillämpningen av handlingsplanerna samt vad anser 
intervjupersonerna själva om effekterna av arbetet med handlingsplanerna och eventuella 
svårigheter? Detta undersöktes med hjälp utav en semistrukturerad intervjuguide. Två 
personer i respektive kommun intervjuades. Samtliga intervjupersoner arbetade strategiskt 
med frågan. Den tidigare forskningen som redovisas diskuterar debatten kring 
hedersrelaterat förtryck som dominerats av det kulturbetingade perspektivet. Detta 
problematiserades i den tidigare forskningen utifrån att det riskerar leda till att förstärka ett 
utanförskap genom att redan marginaliserade grupper stigmatiseras. De teoretiska 
referensramarna var det kulturbetingade perspektivet, byråkratins gränser för 
handlingsutrymmet och stämplingsteori. Resultatet visade att det kulturbetingade 
perspektivet problematiserades hos hälften av intervjupersonerna samt att två 
intervjupersoner upplever att det finns en risk att stereotypiseringen av hedersförövare leder 
till att unga utsatta riskerar att inte våga söka hjälp. Intervjuerna visade vidare att det inte är 
självklart vilket perspektiv man ska ersätta det kulturbetingade med. Vidare visade också 
resultatet att de största problemen som intervjupersonerna upplevde med arbetet idag är 
brist på resurser och långsiktighet. Ingen utav kommunerna har utvärderat sina 
handlingsplaner vilket innebär att det är svårt att mäta effekterna av arbetet.  
 
Nyckelord: etnicitet, stigmatisering, utvärdering, kultur, resurser, långsiktighet   
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ABSTRACT 

The purpose of the following study was to examine how the authorities of the municipalities 

of Västerås, Surahammar and Fagersta are acting against honor related oppression. The 

questions at issue were; which perspective of honor related violence is used by the 

authorities, how is the action against honor related oppression proceeding, and what do the 

authorities themselves think about the outcome of the work. A qualitative approach was used. 

Semi-structured interviews were conducted with two representatives from each municipality 

in charge of the task. The previous research used in the study presents a traditional view of 

honor related oppression dominated by a cultural perspective. This view was put into 

question based on the assumption that it could increase the sense of exclusion in already 

marginalized groups. The theoretical references used to interpret the results were the culture 

determined perspective, the bureaucracy’s impact on discretion and stigmatization. The 

results showed that three of the respondents found the culturally dominated perspective 

problematic. Two of the respondents assumed that stigmatization of honour offenders might 

prevent victims from seeking help. Furthermore the interviews showed that the authorities 

could not produce any alternative explanation of the honor related oppression. Lack of 

resources and few possibilities for long term follow ups were viewed as main obstacles in the 

work against honor related oppression. Neither one of the municipalities have evaluated their 

plans of action, why it’s hard to assess the outcome of the work.  

Keywords: ethnicity, stigmatization, evaluation, culture, resources, sustainability
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Debatten i Sverige om hedersrelaterat våld uppkom under 1990-talet. År 1996 mördades Sara 

Abed Ali av två manliga släktingar i Umeå, år 1999 mördades Pela Atroshi och 2002 

mördades Fadime Sahindal, också de av manliga släktingar.  Debatten fokuserade 

inledningsvis på religiösa och kulturella skillnader. En del debattörer och forskare fokuserade 

på kulturella och religiösa särdrag som bakomliggande orsaker till våldet medan andra intog 

ett antirasistiskt perspektiv (Darvishpour, Lahdenperä och Lorentz, 2010). Darvishpour 

(2004) visade att det snarare är en intensifierad maktkonflikt inom invandrade familjer som i 

vissa fall kan leda till våld mot familjemedlemmar i hederns namn. Fler forskare kritiserade 

det kulturbetingade perspektivet och hävdade att det snarare är samverkande maktstrukturer 

som ligger bakom våldet (se bland annat de los Reyes, 2003 och Darvishpour, 2006). Detta 

perspektiv kallas intersektionalitet och kom att få en mer framträdande roll i debatten om 

orsakerna till det hedersrelaterade förtrycket.  

Frågan om hedersrelaterat förtryck har blivit en prioriterad politisk fråga. 

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har deklarerat att våld i nära relationer är den 

viktigaste jämställdhetsfrågan och under 2010 satsade regeringen drygt en miljard kronor för 

att öka skyddet, stärka samverkan mellan olika myndigheter samt stärka det förebyggande 

arbetet när det gäller hedersrelaterat våld (Regeringen, 2012). I regeringens handlingsplan 

lyfts sex viktiga övergripande insatsområden fram: 

- Ökat skydd och stöd till våldsutsatta  

- Stärkt förebyggande arbete 

- Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet 

- Utveckling av insatser riktade till våldsutövare 

- Ökad samverkan 

- Ökade kunskaper 

Den första delutvärderingen av regeringens handlingsplan gjordes av brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

under 2010 (Brottsförebyggande rådet, 2010). Utvärderingen konstaterar att mycket arbete har gjorts 

under de tre år som gått sedan handlingsplanen antogs. Hälften av insatserna handlar om utbildning 

av den personal som möter de utsatta, när det gäller specifikt hedersrelaterat våld och förtryck har 

utbildningsinsatser gjorts för skolledare, lärare, personal på skyddade boenden, inom socialtjänsten 

och för frivilligorganisationer. Det framgår i utvärderingen att deltagarna överlag varit nöjda men att 

det funnits en kritik kring 
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att det i för lite utsträckning har fokuserat på konkreta sätt att arbeta med de utsatta. Vidare 

framkommer även att det finns ett behov av mer forskning rörande vilka åtgärder som 

används och som ger effekt (Brottsförebyggande rådet, 2010). 

Sedan de uppmärksammade morden har en del kunskapsöversikter publicerats (se bland 

annat Darvishpour med flera, 2010 och Nationellt centrum för kvinnofrids 

forskningsöversikt från 2010). Framför allt har de studier som bedrivits fokuserat på de 

bakomliggande förklaringsmodellerna (NCK, 2010). På senare tid har en del kartläggningar 

rörande omfattningen av hedersrelaterat förtryck gjorts. Stockholm stad gjorde en 

enkätundersökning 2009 som visade att ca 4500 ungdomar var utsatta för hedersrelaterat 

förtryck i Stockholms stad (Stockholm Stad, 2009). Darvishpour med flera (2010) 

konstaterar att det behövs mer praktiknära forskning gällande skolans arbetsmetoder när det 

gäller hedersrelaterat förtyck. Även Nationellt centrum för kvinnofrid konstaterar i sin 

kunskapsöversikt att det behövs forskning kring vilka metoder som finns och som ger effekt. 

NCK lyfter vidare behovet av forskning som problematiserar synen på hedersrelaterat 

förtryck utifrån de olika teoretisk perspektiven, då det bakomliggande teoretiska perspektivet 

påverkar bemötande och de praktiska insatserna från exempelvis skola och socialtjänst 

(NCK, 2010).  

Även länsstyrelser och flera av landets kommuner har arbetat fram handlingsplaner och 

handböcker till stöd för arbetet mot hedersrelaterat förtryck (se till exempel Flens kommun, 

2008, Lunds kommun, 2005 och länsstyrelsen i Uppsala län & Uppsala kommun, 2008). 

Mot bakgrund av detta väcktes intresset att lyfta upp och studera vilka handlingsplaner som 

tillämpas i kommunerna samt vilken utgångspunkt som ligger bakom dem.  

För att illustrera frågan har den här studien fokuserat på tre kommuner i Västmanland. 

Länsstyrelsen i Västmanland lät FOU i Västmanland göra en kartläggning av hur utbrett 

hedersrelaterat förtryck är i Västmanland samt hur verksamheterna som möter problemet 

arbetar. Det framkom att ca sjuttio flickor levde under kontroll och övervakning, häften av 

dem var under arton år och hälften av de sjuttio har blivit utsatta för våld, därtill antas ett 

stort mörkertal finnas (Länsstyrelsen Västmanland, 2006). Vidare framkom att 

skolsköterskor, skolkuratorer och svenska 2-lärare var extra viktiga yrkesgrupper när det 

gäller att upptäcka utsatta ungdomar. Dessa yrkesgrupper uppgav samtidigt att de saknade 

kunskap, nätverk och stöd för att hjälpa ungdomarna. Vidare framkom att det i stort finns en 

osäkerhet kring hur man ska arbeta med de utsatta. Rapporten konstaterade att kunskap om 

kultur, tradition och religion efterfrågades tillsammans med kunskap om hur man kan 

identifiera huruvida det rör sig om hedersrelaterat våld eller inte (Länsstyrelsen 

Västmanland, 2006).  De tre kommuner som studeras är Västerås, Surahammar och 

Fagersta.  

Västerås är Västmanlands största stad med en befolkningsmängd på 138 709 personer 

(Statistiska centralbyrån, 2011). I Västerås finns en handlingsplan för att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor, den är antagen av de tre sociala nämnderna i staden som är: Individ och 

familjenämnden, Nämnden för funktionshindrade samt Äldrenämnden. I handlingsplanen 

inkluderas även hedersrelaterat våld och förtryck (Västerås stad, 2010).  

Vidare finns en handbok samt en verktygslåda framtagen inom ramen för verksamheten IDA, 

som står för Inkludering – Delaktighet – Aktivitet. Idag finns två personer inom IDA som 



3 

arbetar med handboken och verktygslådan. De arbetar med implementering samt att sprida 

kunskap om frågan till de olika kommunala aktörerna.  

Surahammar har 9 871 invånare (Statistiska centralbyrån, 2011). I Surahammars kommun 

skrevs en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2009, det fanns en person 

anställd för att skriva handlingsplanen och nu finns en person anställd på halvtid för att 

arbeta med implementeringen av handlingsplanen. Surahammar har en samverkansgrupp 

bestående av, bland andra, socialtjänst, polis, vårdcentral, ideella organisationer, 

studievägledare och kuratorer. Samverkansgruppen syftar till att aktörerna inom kommunen 

ska agera i samförstånd, att det ska finnas en överblick samt att ge aktörerna möjlighet till 

råd och stöd samt utbyta erfarenheter och kunskap i enskilda ärenden. (Surahammars 

kommun, 2009).   

Fagersta kommun har 12 553 invånare (Statistiska centralbyrån, 2011). Fagersta kommun 

inledde under våren 2007 ett projekt som benämndes ”Hedersprojektet”, det syftade till att 

förbättra möjligheterna till effektiv hjälp och stöd för personer utsatta för hedersproblematik. 

Inom ramen för projektet skrevs en kommunövergripande handbok som syftar till att ge 

personal i de olika kommunala verksamheterna rätt verktyg för att identifiera hedersrelaterat 

förtryck, ge rätt stöd till de utsatta samt få kunskap om verkningsfulla förebyggande insatser.  

(Fagersta kommun, 2008).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien undersöker tillämpningen av de olika handlingsplanerna i tre kommuner i 

Västmanland. Detta genom att intervjua representanter som arbetar med de kommunala 

handlingsplanerna och på så sätt studera intervjupersonernas egna reflektioner kring 

handlingsplanerna, det praktiska arbetet och vilka brister och fördelar de ser med respektive 

handlingsplan.  

Syftet med studien är att undersöka hur Västerås, Surahammar och Fagersta arbetar utifrån 

sina handlingsplaner mot hedersrelaterat våld. Frågeställningarna som styr studien är vilka 

utgångspunkter används som förklaringsmodell till hedersrelaterat våld, hur fortgår arbetet 

med tillämpningen av handlingsplanerna samt vad anser intervjupersonerna själva om 

effekterna av arbetet med handlingsplanen och eventuella svårigheter?  

Studien tar sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv. En intersektionell analys, när 

det gäller bakomliggande förklaringar till orsaker om våld, tar sin utgångspunkt i patriarkala 

strukturer samt hur dessa, på individuell nivå, förstärks av diskriminerande strukturer 

rörande etnisk härkomst.   
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1.3 Definition av hedersrelaterat våld- och förtryck 

I uppsatsen används benämningen ”hedersrelaterat våld och förtryck” och med det avses våld 

och förtryck som utövas mot en person som genom sitt agerande anses skada familjens 

anseende. 

Darvishpour med flera (2010) skriver att det med hedersförtryck menas att mannen bevakar 

kvinnan och att både mannens och familjens heder lider skada om kvinnan uppträder 

”oanständigt” enligt rådande normer. Det rör sig, så till vida, om männens kollektiva kontroll 

över kvinnans sexualitet, i systemet kan både män och kvinnor bli utsatta samt vara förövare. 

Män som är homosexuella eller som har en önskan om att leva jämställt kan bli utsatta för 

hedersrelaterat våld och kvinnor kan vara delaktiga i förtrycket av sina barn.  

Att definiera hedersrelaterat våld och förtryck är inte oproblematiskt, å ena sidan finns en 

risk att definitionen skapa en ”andrafiering”, och en polarisering mellan olika grupper då det 

ofta framhålls att hedersrelaterat förtryck är något som existerar i andra etniska grupper än 

den svenska. Det finns på så sätt en risk att det skapar ett ”vi och dem”-tänkande där ”vi” är 

den etablerade majoritetsgruppen och ”de” är minoritetsgrupper. Som den tidigare 

forskningen kommer att illustrera är risken överhängande att utmåla marginaliserade 

grupper som våldsbenägna och förtryckande.  

Å andra sidan, att inte särbenämna, att enbart benämna det för våld i nära relation, eller 

mäns våld mot kvinnor riskerar att osynliggöra den extra utsatthet som dessa flickor och 

pojkar råkar ut för. Det finns vidare en risk att pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld 

osynliggörs om man enbart benämner det som våld riktat mot kvinnor.  

1.4 Handlingsplan/handbok 

I studien förekommer begreppen handlingsplan och handbok, även om båda begreppen kan 

anses kända ges här en beskrivning för att förklara skillnaden mellan de två.  

Handlingsplan förklaras i nationalencyklopedins ordbok (NE) som synonym till program och 

agenda. I de studerade kommunerna är handlingsplan ett mer övergripande dokument.  

Handbok beskrivs i NE som en vanligtvis fullständig översikt eller vägledning. I de studerade 

kommunerna innebär handbok ett dokument med praktisk vägledning.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Studier och utvärderingar kring kommunernas handlingsplaner är begränsade därför 

presenteras tidigare forskning som diskuterar debatten kring hedersrelaterat förtryck. 

Hassanpour & Mojab (2002) diskuterar debatten i Sverige efter mordet på Fadime Sahindal. 

Carbin (2010) har, i sin avhandling, analyserat formella dokument och diskuterar bilden som 
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skapats av hedersrelaterat förtryck och de inblandade. Reddy (2008) har granskat juridiska 

dokument i England i syfte att studera debatten rörande de bakomliggande 

förklaringsmodellerna. Ålund & Alinia (2011) diskuterar hur stereotyper blir till med särskilt 

fokus på etniska minoriteter och jämställdhet. Thapar-Björkert (2009) diskuterar bilden av 

män i hederskontexter. Debatten i England jämförs med den svenska. Forskningen har 

tematiserats och presenteras utifrån dessa teman. 

2.1 Tolerans för kulturella uttryck 

Efter mordet på Fadime Sahindal kom en debatt att blossa upp i svensk media om 

könsförtryck inom etniska minoriteter. Kritik riktades mot den svenska politiken, som har 

präglats av en tolerans för kulturella olikheter, som menade att förtryck mot flickor inom 

etniska minoriteter osynliggjordes på grund av att det betraktades som kulturella uttryck 

(Hassanpour & Mojab, 2002, Ålund & Alinia, 2011) . Ålund & Alinia (2011) diskuterar hur 

den populära och akademiska debatten om genus i relation till etniska minoriteter kommit 

att förenklats till uttryck för specifika kulturer. Detta leder till en förminskning av migranter 

till bärare av främmande kulturer och leder till att underblåsa social exkludering, skriver 

författarna. Perspektivet har särskilt fått utrymme i debatten om hedersrelaterat våld menar 

författarna (Ålund och Alinia, 2011). Samma debatt har funnits i England där begreppet 

mångkultur kom att användas som ett motdrag mot de rasistiska strömningarna i samhället 

skriver Reddy (2008).  Vidare skriver Reddy att få inom etniska minoriteter klev fram och 

hävdade sin rätt att utöva tvångsäktenskap och hedersförtryck, men att det fanns en tendens 

bland vissa som försökte förneka genom att framhålla att hedersförtryck inte var särskilt 

utbrett (Reddy, 2008). Det diskuterar även Hassanpour & Mojab (2002), de menar att det 

inom kurdiska grupper i Sverige fanns en ovilja till att förstå hur utbrett hedersförtryck var 

bland svenska kurder. Thapar-Björkert (2009) problematiserar att den kurdiska kulturen 

ansågs vara orsaken till hedersmorden som skett i Sverige och att det i media framställdes 

som att invandrade män var ett hot mot kvinnor. Denna diskurs har även funnits i England 

där den skapat en rädsla för ”de andra” skriver Thapar-Björkert (2009), det har lett till att 

det brittiska rättsväsendet haft svårt att döma i hedersrelaterade brott på grund av att de 

velat ta hänsyn till kulturella uttryck. Kultur har beskrivit som något oföränderligt och främst 

etniska minoriteters kulturer har, i ljuset av debatten om hedersmord, utmålats som 

våldsamma. Detta problematiseras utifrån det våld västerländska kvinnor utsätts för, och 

debatten kring det våldet som snarare fokuserar på förövaren än kulturen. Att särskilja en typ 

av våld som mer eller mindre allvarligt riskerar att förminska det våld som västerländska 

kvinnor utsätts för (Thapar-Björkert, 2009).  

2.2 Hedersförtryck som kulturell företeelse 

Ålund & Alinia (2011) skriver att när kritik riktades mot att det doldes ett kvinnoförtryck 

bakom tolerans för kulturella särdrag förändrades inte själva utgångspunkten. Fortfarande 

hävdades att våldet var ett uttryck för specifika kulturer, det som förändrades var toleransen 
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för dessa kulturella särdrag. Att tolka hedersförtryck som ett uttryck för en specifik etnisk 

kultur problematiseras i samtliga studier, Reddy skriver att det finns en diskrepans mellan 

våldet som drabbar majoritetssamhällets kvinnor och det som drabbar kvinnor i etniska 

minoriteter. Dock menar Reddy (2008) att det är problematiskt att hävda att hedersförtryck 

är ett uttryck för specifika kulturer. För att det ska kunna betraktas som en kulturell 

företeelse krävs en konsensus inom gruppen, vilket inte är fallet. Genom att betrakta etniska 

minoriteter som starkt patriarkala osynliggör man de feministiska strömningar som finns 

inom dessa grupper skriver Reddy (2008) och Hassanpour & Mojab (2002). Även Ålund & 

Alinia (2011) diskuterar skillnader inom grupper som man osynliggör genom att förminska 

etniska minoriteter till bärare av hedersförtryck. Vidare förminskas vikten av andra 

samverkande maktstrukturer såsom klass, etnicitet och genus menar Ålund & Alinia (2011). 

Alla samhällen och grupper har en politisk och social spännvidd, även etniska minoriteter 

menar också Hassanpour & Mojab (2002). Carbin (2010) visar att bilden som målas upp i 

offentliga dokument rörande mäns våld mot kvinnor är att våld mot svenska kvinnor är 

handlingar utförda av individer mot samhällets normer medan våld mot kvinnor inom 

etniska minoriteter betraktas som sanktionerat av det omgivande samhället. Det finns vidare 

praktiska problem med att särskilja våld i nära relationer, menar Carbin, exempelvis är det 

svårt att veta hur man ska bemöta ”svenska” föräldrar som inte kan acceptera att deras barn 

har en annan sexuell läggning än heterosexuell. Det är vidare problematiskt då de som är 

utsatta för det som vi kallar hedersförtryck sällan själva definierar det som hedersförtryck.  

Reddy (2008) menar att det finns en risk att osynliggöra den särskilda utsatthet som flickor i 

minoritetsgrupper lever under om man helt bortser från specifika kulturella faktorer när det 

gäller hedersrelaterat våld.  Lösningen ligger inte i mer kunskap om kulturer per definition 

men däremot om kontexten de finns inom och om hur de används skriver Reddy (2008). Det 

finns en risk att våld mot kvinnor legitimeras genom att det betraktas som ”kulturellt”, vilket 

debattörer i England starkt kritiserar. Hassanpour & Mojab (2002) skriver slutligen att den 

patriarkala kulturen är universal, att dela in etniska kulturer i våldsam och icke-våldsam är, 

enligt författarna, i sig en patriarkal myt. 

2.3 Skapandet av stereotyper 

Carbin (2010) diskuterar att etniskt ”svenska” flickor inte riskerar att, i lika hög utsträckning, 

utsättas och i och med det borde kanske en särskiljning av våldet vara legitim. Men då, menar 

Carbin, behövs en medvetenhet om att män med den utpekade etniska bakgrunden utsätts 

för rasistiska och stereotypa bedömanden. Carbin (2010) menar att en stereotyp bild av en 

patriarkal familj utmålats i debatten, den består av en pappa i toppen av hierarkin med 

sönerna under sig, ovanför mamman. Denna familj ställs ofta indirekt i relation till en svensk 

familj. På så sätt skapas en svensk självbild som mer jämställd. Carbin (2010) använder en 

postkolonial feministisk analys som syftar till att studera hur västerländska kvinnor 

konstruerat en andrafiering av tredjevärldens kvinnor. Detta har tjänat en viss del av den vita 

västerländska feminismen som, genom att beskåda de mindre jämställda ”de andra”, kunnat 

visa på sin egen lyckade emancipation. Detta menar Carbin (2010) har varit synligt i debatten 

kring hedersrelaterat förtryck där svenska flickor med utländsk bakgrund utmålats som offer 

i mindre jämställda kulturer. Ett problem som uppstått på grund av synen på etniska 
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minoritetskulturer som starkare bärare av ett patriarkat än västerländska kulturer är synen 

att invandrade kvinnors enda möjlighet till emancipation är att göra sig av med sin kultur 

skriver Thapar-Björkert (2009).  

2.4 Att skapa stigmatisering 

Att skapa stereotyper riskerar leda till en stämpling av etniska minoriteter som bärare av 

starkare patriarkala värderingar menar samtliga författare (Hassanpour & Mojab, 2002, 

Reddy, 2008, Carbin, 2010, Ålund & Alinia, 2011, Thapar-Björkert, 2009). Reddy (2008) 

menar att det finns en risk att etniska minoriteter sluter sig inom gruppen då de upplever en 

exkludering i majoritetssamhället. Detta kan innebära att de patriarkala strukturerna 

förstärks för att stärka gruppkänslan något som också Ålund & Alinia (2011) diskuterar.  

Vidare riskerar detta leda till att en stigmatisering skapas menar samtliga författare.  

2.5 Män och kvinnor 

Det saknas berättelser från männen i debatten menar Carbin (2010), vilket kan antas betyda 

att deras berättelser inte anses lika viktiga. Män i etniska minoriteter porträtteras som 

våldsamma tyranner som argumenterar utifrån en otidsenlig logik och som upprätthåller 

förlegade normer. Det finns en annan bild som porträtteras i vissa berättelser, menar Carbin, 

och det är bilden av en man som förlorat kontrollen över sin familj och blivit beroende av 

sina barn för att förstå det nya landet. I båda fallen faller de utanför ramarna för svensk 

maskulinitet som istället framställs som mer jämställd. Mödrarna framställs som mer 

komplexa, å ena sidan framställs de som underordnade männen, å andra sidan ges de inte 

plats som brottsoffer. Modern framställs ofta som att hon spelar en deltagande roll i 

förtrycket utav dottern. Detta, menar Carbin, kan visa på att könsmaktsperspektivet 

marginaliserats i debatten. I fler officiella skrifter lyfts fram att också pojkar kan vara offer 

för hedersrelaterat förtryck, dock verkar det vara svårare att förhålla sig till pojkarnas roll då 

de samtidigt kan vara delaktiga i förtrycket av sina systrar. I texterna beskrivs pojkar som 

aktörer, som har möjlighet att hjälpa sina systrar, Carbin diskuterar om det möjligen kan 

vara så att de tillskrivs en svensk maskulinitet som närmast uppnår hjältestatus, detta står i 

motsats till porträtteringen av flickorna som utsatta och passiva offer (Carbin, 2012).  

Även Thapar-Björkert (2009) diskuterar bilden av manlighet i relation till 

hedersproblematik, i debatterna som efterföljde morden på Sara, Pela och Fadime fanns en 

fokusering på invandrande män och pojkar som kontrollerande och förtryckande. Det fanns 

en tydlig diskrepans mellan hur man beskrev personer i etniska minoriteter olika beroende 

på kön; männen beskrevs som omoderna medan flickorna beskrevs som att de hade en 

önskan att leva modernt men hölls tillbaka på grund av de patriarkala föreställningar som 

särskilt männen bar på. Vissa debattörer i England efterlyser manliga förebilder och menar 

att dessa förebilder måste komma inifrån den egna gruppen. Det finns en risk att man 

förenklar bilden av männens roll i systemet (Thapar-Björkert, 2009).  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Kulturbetingat perspektiv på hedersproblematiken 

Företrädare för det kulturbetingade perspektivet framhåller att hedersrelaterat våld och 

förtryck existerar inom ramen för specifika hederskulturella kontexter (Jemteborn, 2005). 

Genom att betrakta kulturens påverkan avvisas inte automatiskt en förklaring som bygger på 

att våld är ett uttryck för patriarkala strukturer, dock hävdar en del företrädare för det 

kulturbetingade perspektivet att de patriarkala strukturerna ser olika ut beroende på den 

kulturella kontexten. Schlytter & Linell (2008) skriver att det hedersrelaterade förtrycket 

förekommer i en specifik typ utav av patriarkat som finns främst i Nordafrika, Mellanöstern 

samt Syd- och Östasien. Vidare menar författarna att graden av religiositet i en familj 

påverkar kvinnors handlingsutrymme. Om gruppen känner sig hotad riskerar det att leda till 

förstärkta hedersnormer. Oavsett land och religion finns ett övergripande karakteristika för 

hederskultur och det är synen på att en kvinna ska vara oskuld vid äktenskapets ingående. 

Vidare menas att heder är ett relationsbegrepp och det är män som har heder, inte kvinnor. 

Männens heder är beroende av kvinnans beteende (Schlytter & Linell, 2008).  

Kritik som har riktats mot det kulturbetingade perspektivet innebär att perspektivet inte 

problematiserar majoritetssamhällets roll i att återskapa hedersstrukturer. Kritiker menar att 

maktstrukturer som leder till ojämlikhet mellan etniska grupper förstärker patriarkala 

strukturer inom etniska minoriteter genom att grupperna sluter sig mer, samt att det bidrar 

till att reproducera hedersförtryck. Vidare menar kritiker att ett kulturbetingat perspektiv 

utgår från att det råder konsensus inom gruppen och att man inte tar hänsyn till de skillnader 

som existerar inom alla grupper (se bland annat Darvishpour med flera, 2010, Carbin, 2010, 

Ålund & Alinia, 2011, De los Reyes, 2003).    

3.2 Stämplingsteori och stigmatisering 

Sociologen Howard Becker (2006)  menar att avvikande beteenden skapas av sociala grupper 

eftersom grupper upprätthåller vissa regler som i relation till en icke önskvärd handling 

skapar avvikelsen. Grupperna använder dessa regler gentemot specifika individer för att 

kategorisera individerna som avvikande från det som de betraktar är normalt (Becker,  

2006).  Beckers resonemang tar sin utgångspunkt i att avvikelse inte är en egenskap i relation 

till en individuell handling, utan ett resultat av andra personers reaktion på handlingen 

(Becker, 2006). En gemensam nämnare för personer som ses som avvikare är att de har fått 

stämpeln avvikare och klassas som annorlunda. Ted Goldberg (1993), docent vid 

institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet skriver att stämplingsteorin menar 

att det finns sociala strukturer som skapar problem för vissa grupper beroende på deras 

sociala och eller ekonomiska status. Goldberg (2000) skriver att samhällets stämpling av 

avvikande beteende leder till en negativ självbild som riskerar leda till att man söker sig till 

andra avvikande grupper. Stämpling kan leda till en stigmatisering av grupper som stämplats 
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som avvikande. Stigmatisering innebär enligt nationalencyklopedin ”social stämpling”. Det 

innebär att man skapar ett ”vi och dem”. Utifrån den tidigare forskningen som, 

samstämmigt, problematiserar stämplingen av personer från etniska minoriteter som 

patriarkala och våldsbenägna är detta perspektiv relevant för tolkningen av resultatet som 

gäller de teoretiska utgångspunkterna. 

3.3 Vid byråkratins gränser och handlingsutrymme 

Sociologen Max Weber (2000) har skapat en idealtyp av en byråkratisk organisation. Den 

byråkratiska organisationen kännetecknas enligt denna idealtyp av effektivitet, formalisering 

och ett instrumentellt förhållningssätt. Verksamheten är organiserad för att maximera 

effektiviteten mot ett specifikt mål. Vidare menar Weber att byråkratin är en formell 

organisation och är rationell i den bemärkelsen att den vill uppnå sina mål genom tydliga 

regler, procedurer och föreskrifter. Utan dessa regler hade inte organisationen kunnat 

fungera (Weber, 2000). För att förstå hur byråkratin sätter gränser mer konkret förklarar 

Roine Johansson (1992) hur de strukturer inom organisationer som påverkar 

handlingsutrymmet för de anställda ser ut. Johansson menar att det finns vissa 

inomorganisatoriska begränsningar som påverkar handlingsutrymmet. En av dessa 

begränsningar är de olika strävanden som finns mellan de olika aktörerna inom 

organisationen. Ledningen strävar efter att förmå de anställda att agera utifrån ledningens 

krav och det blir en fråga om kontroll som grundas i maktresurser. Det är nödvändigt med 

någon form av kontrollfunktion men det i sig riskerar också att påverka handlingsutrymmet 

menar Johansson. Som en grundläggande kontrollfunktion beskriver Johansson 

betalningsmakten, vidare identifieras ytterligare två kontrollfunktioner, den normativa och 

den byråkratiska makten. Johansson visar att maktrelationer inom organisationer är mindre 

rörliga än i många andra sammanhang. Detta innebär inte att de är helt låsta då makt aldrig 

kan stabiliseras utan måste skapas och återskapas ständigt. Därför är all organisation 

grundad på kontroll, skriver Johansson. Kontrollen kan vara aktivt utövad övervakning, men 

det kan också innebära direkt och indirekt, aktiva och passiva funktioner. Utmärkande för 

gräsrotsbyråkrater (anställda inom offentliga byråkratiska organisationer) är att deras 

yttersta organisatoriska gränser är de politiska strömningarna i det omgivande samhället. 

Både Weber och Johansson diskuterar viktiga förutsättningar för allt socialt arbete. I 

föreliggande studies resultat framkommer svårigheter att finansiera det strategiska arbetet 

mot hedersrelaterat våld långsiktigt. Detta sätter gränser för handlingsutrymmet. Den del av 

resultatet som rör de byråkratiska förutsättningar kommer att analyseras mot bakgrund av 

Weber och Johanssons teorier.  
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4 METOD OCH MATERIAL 

Detta avsnitt presenterar vald metod och ansats. Vidare beskrivs hur studien har genomförts 

vad gäller urval, datainsamling och analys av det empiriska materialet. 

4.1 Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka hur Västerås, Surahammar och Fagersta arbetar utifrån sina 

handlingsplaner mot hedersrelaterat våld. Frågeställningarna var vilka utgångspunkter 

används som förklaringsmodell till hedersrelaterat våld, hur fortgår arbetet med 

tillämpningen av handlingsplanerna samt vad anser intervjupersonerna själva om effekterna 

av arbetet med handlingsplanen och eventuella svårigheter? Utifrån syftet och 

frågeställningarna valdes kvalitativ metod med intervjuer som redskap för datainsamling. 

Huvudsyftet med kvalitativ forskning är att få en djupare förståelse för det som studeras, ett 

grundläggande element i den kvalitativa forskningen är närheten till det som studeras 

(Starrin & Svensson, 1994).  Då syftet är att få en förståelse för de intervjuades resonemang 

valdes den kvalitativa metoden.  

4.2 Urval 

Tre kommuner (Västerås, Surahammar och Fagersta) valdes ut utifrån bekvämlighet, de 

ligger nära varandra. Kontakt togs med ansvariga inom respektive kommun som ombads att 

föreslå två personer hos dem som arbetar strategiskt med frågan varvid dessa kontaktades 

via e-post med missivbrev och en fråga om att delta i studien.  Intervjupersonerna är selektivt 

utvalda personer som på olika sätt arbetar med sin kommuns handlingsplan/handbok. 

Selektivt urval används när man vill nå personer utifrån den kompetens de besitter (Starrin & 

Svensson, 1994). Här följer en presentation av intervjupersonerna: 

Intervjuperson 1 arbetar strategiskt med handboken och verktygslådan inom ramen för IDA-

enheten i Västerås stad. Hen föreläser för stadens verksamheter samt finns tillgänglig för råd 

och stöd i de fall verksamheterna inte vet hur de ska agera. Är utbildad socionom. 

Intervjuperson 2 arbetar strategiskt med Surahammar kommuns handlingsplan. Är utbildad 

beteendevetare och har senare läst till socionom. 

Intervjuperson 3 arbetar med implementeringen av Surahammar kommuns handlingsplan, i 

det arbetet ingår föreläsningar för de olika kommunala aktörerna, har läst juridik. 

Intervjuperson 4 arbetade med det efterarbete som fanns, med bland annat implementering, 

när Fagersta kommuns handbok var färdigskriven. Är utbildad beteendevetare.  

Intervjuperson 5 arbetar i en av verksamheterna som finns med i Fagersta kommuns 

samverkansgrupp och är en av de i kommunen som spetsutbildats av länsstyrelsen i 

Västmanlands län. Är utbildad socionom.  
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Intervjuperson 6 arbetar strategiskt bland annat med Västerås stads handlingsplan för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Är utbildad socionom.  

4.3 Materialinsamling 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide.  Semistrukturen valdes för att 

få utrymme att ställa kompletterande och nya frågor under intervjun. 

Intervjupersonerna tillfrågades om de accepterade att intervjun spelades in, samtliga 

samtyckte varpå intervjuerna spelades in på författarens mobiltelefon. Intervjuerna 

genomfördes på platser valda av intervjupersonerna. Fyra intervjuer genomfördes på de 

intervjuades arbetsplatser, två på ett café. Innan intervjun fick intervjupersonerna 

information om att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

4.4 Analys av materialet 

Intervjuerna transkriberades och sedan användes färgkodning för att hitta likheter och 

skillnader. Då nya teman hela tiden växte fram kodades de om. Analysen utfördes med hjälp 

av den hermeneutiska tolkningsläran som innebär att delarna tillsammans skapar en helhet. 

Genom att analysera materialet gång på gång har ett resultat vuxit fram. Från början var 

intentionen att studien skulle ha en deduktiv ansats, det innebär att relevanta teorier fanns 

med från början. Dock har tolkningen av resultatet lyft nya intressanta frågor vilket gjort att 

de teoretiska utgångspunkterna ändrats. Studien har nu en abduktiv ansats som innebär att 

författaren har rört sig och växlat emellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008).   

5 RESULTAT OCH ANALYS AV DEN EMPIRISKA 

UNDERSÖKNINGEN 

Resultatet av undersökningen visar att hälften av intervjupersonerna explicit problematiserar 

det kulturbetingade perspektivet och riskerna att stigmatisera etniska minoriteter det 

medför. Vidare visar resultatet att det är bristen på resurser och långsiktighet som upplevs 

som de största hindren för arbetet. Nedan presenteras resultatet utifrån teman som uppkom 

ur det transkriberade materialet. 
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5.1 Behovet av kulturell kompetens 

Det kulturbetingade perspektivet förklarar hedersrelaterat förtryck med att det är uttryck för 

kulturella särdrag. Bland intervjupersonerna skilde det sig lite åt hur man såg på frågan om 

kulturens betydelse. Tre intervjupersoner tog uttryckligen avstånd från det kulturbetingade 

perspektivet medan tre var mer inne på det perspektivet.  

Intervjuperson 6 nämnde explicit ordet kultur och var orolig för att man riskerar osynliggöra 

dessa ungdomars specifika situation genom att inte diskutera kulturens påverkan: 

jag kan tänka mig att många unga flickor inte blivit trodda när man möter trevliga föräldrar.. 

för man förstår inte hur starkt det här är med heder i släkten och familjen om hedern är 

ifrågasatt och det är det jag menar med kulturkompetens att veta hur den påverkas av den 

etniska bakgrunden.. vi hade inte haft det begreppet om vi inte tänkte kultur 

Intervjuperson 1 menar att det inte är den etniska kulturen som är den avgörande faktorn:  

Vi pratar om att man inte ska fastna i en särskild kultur eller religion, utbildningsfaktorn.. är 

man utbildad brukar man inte utsätta för.. det kan vara.. men behöver inte vara, hedersnorm 

pratar vi om, inte kultur. Männen bestämmer men mamman är mycket kontrollerande, flickor 

utsätts men också pojkar. Religion behöver inte heller vara den utlösande faktorn 

Även intervjuperson 2 tog explicit avstånd från förklaringar som härrör till kultur: ”Det är inte 

kulturellt, det är makten det är kontrollen. Kultur för mig det är högtiderna, där är kultur, att slå sitt 

barn det är inte kultur, det är bara makt”.  

Vidare använde intervjuperson 2 sin egen bakgrund för att illustrera sin syn:  

Så fick jag min tankeställare att kvinnor från samma land kan ha helt skilda världar, vi har 

samma land, samma kultur, samma ideologi. Men det är helt annorlunda, man vänder sig till 

hemmet, det här lilla samhället man har när man är uppväxt det kallar jag inte kultur. Det är 

erfarenheter 

Intervjuperson 2 berättar vidare att det finns en rädsla bland personal ute i de kommunala 

verksamheterna som möter ungdomarna: ”Man måste våga och gräva varför tjejer inte följer med 

till badhuset, vi har haft reaktioner i början hur ska vi veta om det är kulturellt… och så vidare? Nu har 

blivit mer och mer att man vågar jobba mer”. 

Det finns inte en samstämmighet kring de bakomliggande orsakerna till hedersrelaterat våld 

och förtryck bland intervjupersonerna. I likhet med den tidigare forskningen problematiserar 

tre av intervjupersonerna förklaringen att våldet beror på en specifik kultur. Det verkar dock 

inte självklart vad man ska ersätta förklaringen med. Likaså verkar det som att 

intervjupersonerna är mer nyanserade i synen på utgångspunkterna än vad de upplever att 

personalen som möter de utsatta är. Mot bakgrund av den tidigare forskningen är det 

riskabelt att måla ut specifika etniska grupper då detta riskerar att skapa stereotyper som i 

sin tur kan leda till stämpling.  Vidare finns ytterligare ett problem med detta perspektiv, som 

nämnt tidigare, det faktum att man helt bortser från majoritetssamhällets roll i 
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reproduceringen av hedersstrukturer. Det leder till att man riskerar att osynliggöra den 

marginalisering som dessa grupper hamnar i.  

5.2 Att motverka stämpling och stigmatisering 

I den tidigare forskningen (Ålund & Alinia, 2010, Carbin 2010 och Thapar-Björkert, 2009) 

framkommer att det finns en risk att personer i etniska minoriteter stämplas som 

kvinnoförtryckande och patriarkala i debatten om hedersrelaterat förtryck. Detta diskuterade 

även bland några av intervjupersonerna; ”Man tänker ofta att det är de från mellanöstern, i 

synnerhet en muslim, på grund av media. En ung muslimsk kurd lyfter media fram” -Intervjuperson 

1.  

Vidare berättar intervjuperson 1 att när hen är ute och föreläser möter hen ofta frågor som 

visar på en uppfattning om stereotyper, exempelvis kan personalen i verksamheterna hen 

föreläser för fråga om slöja är ett tecken på hedersrelaterat förtryck, något som också 

intervjuperson 3 diskuterar: 

 som att om en flicka inte har hijab eller är från mellanöstern tror man inte att det är HRV, 

medans om en kvinna från mellanöstern har hijab, och är troende muslim tror man direkt att 

det är hedersförtryck även om det inte är det.. till skillnad från det ”vanliga våldet” 

Att på detta sätt skapa stereotyper problematiseras i den tidigare forskningen, Reddy, (2008) 

menar att det riskerar leda till att de etniska minoriteterna sluter sig ännu mer. Detta 

stämmer väl överens med stämplingsteorin som menar att de som stämplas som avvikande 

riskerar att sluta sig mer och söka sig till andra avvikande grupper. Stigmatisering kan leda 

till att unga kvinnor och flickor inte söker hjälp menar intervjuperson 3: ”Unga flickor och 

kvinnor är mindre benägna att söka hjälp. Jag har hört professionella säga att ”i ert hemland är 

föräldrar mer stränga, du får prata med mamma och pappa”. Det är nedlåtande och gör att de inte 

söker stöd”. 

Intervjuperson 1 menar att det finns sätt att förhålla sig till den extra utsatthet som drabbar 

hedersutsatta ungdomar, utan att delta i en förstärkt stigmatisering:  

Jag är emot att prata om tecken, då sätter man in i fack och det är farligt. Jag pratar om frågor, 

i handboken finns frågor.. om många sammanfaller ska man tänka sig att kanske gå vidare.. 

genom frågorna kan jag kolla riskfaktorer 

Risken att stigmatiseringen kan leda till att etniska minoriteter sluter sig ännu mer och att de 

patriarkala strukturerna på så sätt förstärks, är något som också intervjuperson 3 

diskuterade:  

det är för mycket fokus på etnicitet i debatten.. inte tillräckligt att man inte inser vikten av 

konsekvenserna, efter det senaste mordet snackades det om kurder, det är attityden som är 

förhärskande.. man behöver en mer saklig diskussion, men att man inte glömmer bort 

institutionaliserad rasism som många inte vill kännas vid.. man besitter en viss position i 
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samhället som gör att man påverkas.. utanförskap skapar isolerade grupper som isolerar sig 

ännu mer 

5.3 Vem drabbas mest av hedersrelaterat förtryck? 

På senare tid har forskningen mer börjat uppmärksamma att pojkar också riskerar att 

utsättas för hedersförtryck. Thapar-Björkert (2009) diskuterar den mediala bilden av män i 

hederssystemen och menar att den är ensidig. Samtliga intervjupersoner upplever att 

hedersrelaterat våld drabbar både pojkar och flickor. Intervjuperson 3: 

Både pojkar och flickor utsätts, men flickor i högre grad..  grövre kränkningar. min erfarenhet 

är att homosexuella pojkar utsätts men även andra normbrytande beteenden..  oftast giftermål 

de får de utsätts då för kränkningar och blir utstötta  

Pojkars utsatthet beskrivs som dubbel. Det första är normbrytande beteende, såsom annan 

sexuell läggning än heterosexuell, eller pojkar som har en mer liberal uppfattning än sina 

föräldrar, dessa pojkar kan riskera utsättas för kontroll och våld i likhet med det som flickor 

drabbas av. Flera intervjupersoner beskriver också pojkars förväntande deltagande i 

kontrollen över systrar och andra kvinnliga släktingar, intervjuperson 2: 

Det är olika kontroll är den erfarenheten jag har..  mannen i hemmet använder sonen som en 

övervakare av kvinnan.. sonen blir lilla pappa eller vakt.. men det är också ett problem.. de är 

bara barn som ska ha koll på sina syskon.. systrar kanske till och med mamman 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det i högst grad är flickor som utsätts för 

hedersrelaterat våld- och förtryck, intervjuperson 3: ”Tjejer utsätts för allt det killar utsätts för 

men också mer utöver det”.  

Mer forskning börjar komma om hedersutsatta pojkars situation, Thapar-Björkert (2009) 

diskuterar pojkarnas komplexa roll, något som också intervjupersonerna är inne på. I 

undersökningen framkommer att det är flickor som drabbas i högst grad, i antal är de flest, 

men det är också de som drabbas hårdast. Även om flickorna drabbas i högst grad finns en 

risk att pojkars utsatthet osynliggörs, ett exempel på det är att det i dokumenten och 

intervjuerna ofta pratas om ”flickorna”. Erfarenheten av att pojkar aktivt söker hjälp var 

begränsad bland intervjupersonerna. Intervjuerna visar att det behövs mer kunskap gällande 

pojkarnas situation. Thapar-Björkert (2009) skriver om Sharafs hjältar som ett exempel på 

verksamhet som riktar sig till unga pojkar.  

5.4 Kriscentrum för män 

I Västerås finns ett kriscentrum för män i Västmanland. Där kan män som vill sluta med sitt 

våldsbeteende få hjälp. De har vidare kompetens för att möta hedersutsatta pojkar. 

Verksamheten finansieras delvis genom statsbidrag. Intervjuperson 6 berättar om 
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svårigheten att täcka finansieringen för samtliga verksamheter och hänvisar till 

socialtjänstlagen som slår fast att kommunen har en skyldighet att beakta att kvinnor som 

varit utsatta för brott kan vara i behov av stöd (5 kap. § 11 SoL, Norström & Thunved, 2010), 

men att ingen skyldighet finns gällande våldsutövande män. När pengarna inte räcker till och 

en prioritering behöver göras ser man först till att man gör det man är ålagd att göra. De 

ekonomiska ramarna styr på så sätt vilken verksamhet kommunen erbjuder.  

5.5 Behovet av resurser 

Johansson (1992) menar att betalningsmakten (makten över resurserna) i en organisation 

sätter gränser för medarbetarnas handlingsutrymme. I intervjuerna diskuterades frågan om 

resurserna och det framkom att det finns ett behov av mer resurser i samtliga kommuner. 

Intervjuperson 5 upplevde att det har funnits tillräckligt med resurser i Fagersta kommun, 

men uttrycker en oro över utvecklingen: 

vi har haft gott om resurser.. vi har ju anställt en person för att driva frågan.. sen vet inte jag 

vart det har landat vart frågan ska ligga.. så på senare år kan jag inte säga att man satsat 

jättemycket, utifrån vad man har åstadkommit.. man hade kunnat jobba vidare mycket med 

det här.. det kanske det görs någonstans men jag vet inte om det..  det kommer från 

länsstyrelsen om utbildningar och ingen säger att man inte får gå.. men kommunen har inte 

gjort något speciellt.. en person som jobbar med att följa upp till exempel.. jag vet ju att 

socialchefen har tyckt att det har varit viktigt 

I Surahammar håller man på att söka pengar för utvärdering av handlingsplanen, 

intervjuperson 3 vill ha mer resurser och menar att det är svårt för små kommuner där 

skatteintäkterna inte är så stora. I Västerås upplever båda intervjupersonerna att man gör 

mycket, men intervjuperson 6 skulle önska att det fanns mer resurser: 

däremot tycker jag ju att det behöver finnas en kärnverksamhet och vi har inte tillräckliga 

resurser utan är fortfarande beroende av statsbidrag.. mer pengar behövs utifrån att staten 

vidgar begreppen hela tiden 

5.6 Behovet av långsiktighet  

Ett problem som återkommer bland intervjupersonerna är att arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck ofta drivs i projektform. I Surahammars kommun sökte man projektpengar 

för att få möjlighet att anställa en person som kunde skriva en handlingsplan och sedan igen 

för att anställa en som kunde jobba med att implementera den, berättade intervjuperson 2. 

Intervjuperson 3 beskriver svårigheten med projektform: 

arbetet saknar kontinuitet.. projektform är inte bra. En kvinnofridssamordnartjänst eller 

enhet vore bra.. så att man kan få kontinuitet.. man vet vem man ska vända sig till och det 

finns någon som kollar att utbildningarna sker 
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I Fagersta kommun bedrevs ”Hedersprojektet” under en tid, då skrevs handboken och en del 

förebyggande arbete utfördes, intervjuperson 4:  

idag är det ingen som direkt arbetar med handboken.. planen är att den ska vara 

implementerad.. vi har det som en del i samverkansgruppen för våld i nära relation.. så lite har 

vi det.. jag tror att det skulle vara bra med en kvinnofridsamordnare, för både våld i nära 

relation och hedersrelaterat våld.. det är både bra och dåligt.. det är viktigt för verksamheterna 

att förstå att det är inte den personens ansvar, det är alla verksamheters ansvar att jobba med 

frågan men det kan vara bra att ha någon som kan jobba med att uppdatera kunskapen och 

påminna om frågan  

Även intervjuperson 5 ser fördelar med en särskilt ansvarig: 

Jag tror man skulle tjäna på att ha en ansvarig i kommunen.. som det var.. men det är projekt 

och försök.. men vi har ju våld i nära relationsgruppen där den här frågan ska ingå.. där jobbar 

man ju med våld i familjer i stort..  och det här ska sen ha en stadig punkt på dagordningen.. 

jag kan tycka att det är synd, det är inte riktigt samma mekanismer bakom. Våld av närstående 

är oftast mer individuellt, här skiljer det sig så att det är ett kollektiv, det är svårare så.. mer 

komplext.. det andra är inte mindre svårt men det är mer komplext.. sen när det gäller heders 

sker ju mycket utveckling.. så jag tror att det är en helt egen fråga.. det andra blir också en stor 

fråga så det är svårt att konkurrera på ett och samma möte.. där behövs också handlingsplaner 

I Västerås kommun har man valt att göra IDA, som startade som ett projekt, till en 

permanent enhet i kommunen, intervjuperson 1 säger att det har tagit tid att bli ett etablerat 

begrepp inom de kommunala verksamheterna: ”det tar tid för folk att fatta… men nu är vi ett känt 

namn, de vet kopplar oss till någonting, som de ännu inte har glömt..”. 

Intervjuperson 6 beskriver att Västerås stad sökt statsbidrag för två verksamheter som staden 

beställer, det är Arosdöttrarna och Kriscentrum för män: 

Västerås har ju försökt att satsa på det här paketet.. då fick jag söka för hela paketet.. så här 

mycket lägger Västerås och sen vill vi ha den här delen.. men sen sa man ifrån från 

länsstyrelsen att ni får inte söka för hela paketet utan måste söka för enstaka projekt och då 

vart det de här föreningarna.. Kriscentrum för män riktar sig dessutom till hela Västmanland 

så det fanns ytterligare ett skäl för staten att hjälpa till.. får vi inga pengar nu så försvinner de 

här verksamheterna om vi inte får statsbidrag.. annars måste vi få mer i den kommunala 

budgeten och det får vi inte veta förrän i juni vad vi får för tilldelning… och vi kommer ju inte 

få allt det här…  

De organisatoriska ramarna är avgörande för handlingsutrymmet menar Weber (2000) och 

Johansson (1992) utifrån intervjuerna kan man se att bristen på kontinuitet riskerar leda till 

att frågan hamnar i glömska. I Fagersta verkar detta vara på väg att hända då ingen utav 

intervjupersonerna riktigt visste hur frågan hanteras inom kommunen idag. I Västerås 

upplever man att möjligheten man har haft att arbeta långsiktigt har varit värdefullt. IDA är 

ett exempel på det, det har tagit tid men nu börjar de kommunala aktörerna lära sig mer om 

frågan och om var de ska vända sig när de möter svårigheter.  
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5.7 Att arbeta med föräldrar, samverkan eller uppfostran? 

I Fagersta kommun arbetade man en period med pojkgrupper. Det blev väldigt uppskattat 

och efter kom önskemål från några utav pojkarna att deras föräldrar skulle få en egen grupp, 

intervjuperson 4: 

så då fick vi idén.. vi ringde till alla föräldrar och erbjöd en föräldragrupp på arabiska.. om 

konflikter i familjer och hur det blir i det nya landet.. sju tackade ja så ungefär hälften ville.. vi 

gjorde en utvärdering och föräldrarna kände att de hade fått verktyg.. 

De grupperna har inte fortsatt i Fagersta kommun, dock finns det med som ämne för 

nyanlända flyktingar inom ramen för SFI-undervisningen. Dessutom har man haft en 

förskola för nyanlända där information till föräldrar ingått. Intervjuperson 4 berättar om 

skillnaden i synen på barnuppfostran: 

det är ju den här pyramiden att pappan är högst upp.. sedan mamman.. och sedan barnen.. 

men i Sverige upplever man att det är precis tvärt om.. först kommer barnen som har alla 

rättigheter sedan kvinnan och sist mannen.. 

Även i Västerås och Surahammar finns inslag om barnuppfostran i SFI-undervisningen, 

intervjuperson 6: 

det här att förstå att det behöver  inte.. de har gått för långt i sin övervakning.. och i att tro att 

hon bara för att hon gör vissa saker är hon inte en hora.. det här är normalt för svenska 

tonåringar.. vi har lagt in det här är en viktig sak.. i introduktionen som vi hade förut har vi 

haft föräldragrupper där vi har skilt på kvinnor och män för att prata om barnaga och 

hedersrelaterat våld vilken betydelse det har i Sverige att det är straffbart.. förbereda föräldrar 

på att deras ungdomar kommer att ta till sig vissa delar snabbare.. 

Intervjuperson 4 berättar också om fördomar bland föräldrar som invandrat till Sverige mot 

”svensk barnuppfostran”, och om rädsla för socialtjänsten: 

vi har haft en engångsinsats där socialtjänsten kom och berättade för den somaliska gruppen..  

för det finns myter om att man inte får uppfostra sina barn i Sverige särskilt bland den 

somaliska gruppen.. då har socialsekreterare fått komma och berätta.. vi föräldrar måste sätta 

gränser.. men om det här med kommunikation.. att man inte får låsa in barn på ett rum eller 

slå sina barn.. men att man får ha tider för när de ska vara hemma och så vidare.. man är van 

på ett sätt och så kommer man hit och så är det på ett annat sätt.. och man kanske inte vet hur 

man ska göra... då var det en pappa som sa tack för han hade varit rädd innan.. 

Även intervjuperson 5 berättar om rädsla för ”svensk barnuppfostran”: 

det vi slås av är det här när de får veta att vi tillåter  inte heller våra barn att göra allting.. vi 

lever inte så fritt som de kanske tror.. att våra tonåringar också har regler.. och sambo och det 

där..  det är inte så himla lätt.. vi har också regler.. det tycker många är en befrielse…  
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Rädslan för de svenska myndigheterna återkommer som ett tema i intervjuerna och det är 

värt att resonera kring vad rädslan beror på samt hur den bäst hanteras. I gränslandet mellan 

icke förekommande kontroll och hedersvåld rymmer ett stort spektra av olika idéer och 

föreställningar om barnuppfostran. Debatten kring hedersrelaterat förtryck kan ha lett till att 

etniska minoriteter upplever att de inte får uppfostra sina barn som de anser bäst. Fördomar 

mot de svenska myndigheterna tillsammans med en känsla av att bli ifrågasatt och stämplad 

kan ha inneburit att invandrade föräldrar drar sig undan de svenska myndigheterna.  

Intervjuperson 5 fortsätter på temat gränser mellan föräldraansvar eller kontroll: 

kännetecknen är att inte delta i skolundervisning.. eller aktiviteter som är utanför skolan.. eller 

kompisar som man inte får umgås med.. eller att man bara får vara med vissa grupper.. sina 

egna landsmän.. jag är också tonårsförälder och vet att det är svårt.. det är en balansgång..  

men vissa kännetecken.. att man inte får delta i det vardagliga sociala livet med biobesök eller 

vad det kan handla om.. sen kan ungdomar.. att de inte får åka och sova borta.. det får inte 

våra ungdomar heller.. sen är det hur mycket ska man göra hemma? Vad är normalt tonårs.. 

det är också svårt.. skiljer sig mycket mellan våra svenska familjer.. ansvaret där i hemmet.. 

Men känner jag oro har jag socialtjänsten att vända mig till.. det har jag alltid en möjlighet att 

göra.. 

Intervjuperson 3 berättar om frågor från skolpersonal som haft svårt att veta var gränsen mot 

kontroll går och fortsätter: 

det går ofta hand i hand med konservativa föräldravärderingar och hedersförtryck.. det går 

ofta hand i hand.. det är kräkningar av en människas integritet som avgör.. föräldrar som läser 

dagböcker till exempel, om man berättar att man inte  vågar skriva för att man vet att mamma 

eller pappa alltid läser.. om en förälder är orolig för att barn exempelvis missbrukar droger är 

det föräldraansvar.. men att vilja ha tankar för sig själv är en annan sak.. för att kontrollera.. 

som att prata med killar och så vidare.. föräldrar ska inte läsa sina barns dagböcker och i regel 

gör de inte det.. gör det de systematiskt för kontroll är det kränkande.. 

Intervjuperson 1 berättar hur de jobbar för att få föräldrarnas medgivande gällande 

deltagande i flickgrupperna: 

i grupperna får man jaga på föräldrarna och sätta sig ner och förklara.. man pratar aldrig om 

att du är utsatt för HRV och det kan vi inte säga till föräldrarna heller.. vi pratar inte så.. vi 

pratar om att det kanske är barn som säger olika saker.. vi pratar jämställdhet.. kärlek.. 

vänskap.. demokrati.. framtid och så vidare med barnen.. de har inte tillfällen att prata om det 

alltid..  ibland får vi inte med oss föräldrarna.. ibland får barnen vara med hela vägen men inte 

på avslutningsresan till Gröna lund i Stockholm.. argumenten kan vara att de inte vill att 

barnen ska bli sedda långt bort från Västerås och vad ska folk säga? De kan vara rädda för att 

de är fria på Gröna lund..  Ibland pratar vi inte rätt ut.. när vi säger att vi ska prata kropp och 

hälsa till exempel.. då väljer vi orden och säger inte att vi ska prata om mödomshinna och 

sexualitet.. 

På frågan om samarbete med föräldrar framkom att det sker ett samarbete med föräldrar när 

socialtjänsten blivit inkopplade, detta utifrån att man tänker att placerade barn ska kunna 
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flytta hem igen. Familjebehandling finns inom ramen för socialtjänsten i samtliga 

kommuner. Intervjupersonerna visste dock inte hur det såg ut i skolan, intervjuperson 3: 

Jag tror skolorna har samtal med föräldrar när det märker att barnen exempelvis inte får leka 

med det motsatta könet.. då har skolan samtal med familjerna.. de har ibland bjudit in 

föräldrarna för att observera barnets lekar.. 

Frågan är om det är långsiktigt en hållbar strategi att arbeta med ungdomarna i hemlighet för 

föräldrar såsom sker inom ramen för IDA-verksamheten. Darvishpour med flera (2012) 

efterfrågar mer samarbete med föräldrar redan i skolan, innan kränkningarna börjar. När det 

gäller samverkan är det viktigt vilken utgångspunkt man har. Det finns en tendens att 

etnifiera barnuppfostran och dela upp det i ”svensk” och ”icke-svensk”, där ”svensk” 

barnuppfostran anses bättre. Carbin (2010) problematiserar detta i sin avhandling och 

menar att det konstruerar ”svenskhet” som något överlägset. Detta riskerar leda till att man 

försöker uppfostra föräldrar med ”svenska” värderingar istället för att ha en dialog och 

samverkan. På så sätt riskerar man även att osynliggöra de skillnader som finns inom alla 

grupper, även inom gruppen ”svenskar”. 

5.8 Behovet av att uppdatera kunskapen 

Några intervjupersoner diskuterar problemet med att kunskapen snabbt blir gammal och att 

det finns ett behov av att kontinuerligt uppdatera kunskapen. Intervjuperson 1 berättar om 

en spetskompetensutbildning som länsstyrelsen i Västmanland ordnat och som senare lett till 

att en resursgrupp bildats med personer från hela landet.  

Att sprida kunskapen vidare upplevs som svårt, intervjuperson 3:  

man blir ifrågasatt.. varför ska vi göra det här igen?  Det här arbetet handlar om kontinuitet 

det ska vara utbildningar hela tiden.. det ska inte hänga på ett antal människor som har 

kunskapen.. alla ska ha en grundläggande kunskap.. det ska finnas rutiner så att de vet hur de 

ska agera.. i nuläget kan man misstänka att det inte gör det.. det är vår rädsla.. att vissa har 

kunskap andra inte.. 

Intervjuperson 6 upplever att på grund av att Västerås stad har ett Kvinnocentrum har de 

inte problem med att kunskapen försvinner på samma sätt: ”vi har ju en specialistfunktion, 

kvinnocentrum, de samarbetar med.. de jobbar ju hela tiden med frågorna så de kompetensutvecklas 

och lär av erfarenheter och kunskaper”. 

Kunskapsutvecklingen inom området sker ständigt och som den tidigare forskningen 

(Carbin, 2010, Ålund & Alinia, 2011, Reddy, 2008) illustrerar förändras perspektiven och fler 

börjar problematisera det kulturbetingade perspektivet. Utifrån detta är det viktigt att de 

kommunala aktörerna ständigt uppdaterar sin kunskap.  
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5.9 Nya resultat 

Här presenteras de nya resultat som inte är möjliga att koppla till de teoretiska 

tolkningsramarna eller den tidigare forskningen eftersom att dessa arbetsformer inte har 

studerats eller beskrivits tidigare. 

5.9.1 Förebyggande arbete 

I Västerås är det främst inom ramen för IDA-enheten man bedriver förebyggande arbete 

gällande hedersrelaterat förtryck, bland annat har man testat samtalsgrupper för pojkar 

respektive flickor, intervjuperson 1: 

vi ser vilka tjejer som kan vara i riskzonen, som inte får göra så mycket på fritiden, som har 

stort ansvar hemma, de känner inte till sin stad och är begränsade. Har inte fått utveckla och 

diskutera olika teman, lära känna sin kropp, vad är kärlek? Vi väljer ut ett antal och håller två-

veckors verksamhet efter skolavslutningen, förmiddagarna har vi bestämda teman på och på 

eftermiddagarna har vi varit ute och gjort saker som lärt känna sin stad.. man har kunnat åka 

långt bort så att de har haft möjlighet att bada, det är mycket så här att folk kan se en.. 

Tjejgruppsverksamheten beskriv som lyckat och det har fortgått. Intervjuperson 1 upplevde 

en svårighet med pojkgrupper då det var svårt att matcha pojkarna med varandra samt att 

matcha den som skulle leda gruppen med pojkarna: 

pojkgrupperna var inte lyckade.. pojkar som var sexistiska.. vi visste att de var begränsade 

hemma.. de var som två olika personer.. de uppskattade inte på samma sätt som tjejerna, de 

fortsatte sitt beteende efteråt...det var svårare att ta diskussionen med killar.. man måste ha 

manlig personal med sig, mer än vi hade kanske.. kanske bara... diskussionerna blev inte så 

givande.. jag tyckte inte att pojkarna tog tillsägelser från oss tjejer lika bra.. man behövde 

jobba mer med deras bild.. sen vet jag inte om vi som jobbade då inte var bra, eller om det var 

pojkarnas sammansättning.. de var från olika skolor.. det var revirtänkande de kunde inte 

slappna av.. vi har inte kört efter det.. tjejgrupp var bättre.. vi kör på det som fungerar.. sen har 

killgrupper fått kritik allmänt för att det inte har visat resultat.. 

I Fagersta kommun hade man också tjej- och killgrupper på skolan i ”Hedersprojektet”, deras 

erfarenheter av pojkgrupper skiljde sig från Västerås, intervjuperson 4: 

skolan hade uppmärksammat killar som hade en attityd som kunder relateras till 

hedersrelaterat förtryck.. de vaktade på sina systrar.. hade kontroll tyckte lärare.. då bestämde 

vi att vi skulle ha killgrupper.. skolan själv gav förslag till vilka som skulle ingå.. det var 

frivilligt.. vi vände oss till Folkhälsobyrån som har informatörer.. det kunde vara en somalisk 

person som då har den kulturella kompetensen.. nu gällde det här killar som pratade arabiska.. 

så vi hade kontakt med en informatör som pratade arabiska.. samtidigt hade vi en tjejgrupp…. 

de träffades tror jag åtta gånger i 2 timmar.. de pratade om olika saker men också om den här 

konflikten som kan bli hemifrån.. först var killarna skeptiska men tack vare att informatören 

var så himla bra så verkade det som att de var jättenöjda.. de ville fortsätta träffas.. 
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Om resultatet berättar intervjuperson 4 vidare: 

de kände att de vågade ställa frågor som de inte vågade ställa i andra forum.. främst 

killgruppen uttryckte att de hade kunnat vara sig själva och inte behövt växla mellan den 

svenska och den arabiska kulturen.. skolan säger då att de hade märkt färre incidenter och 

bråk.. de märker en viss attitydförändring hos pojkarna.. 

Intervjuperson 5 resonerade kring att man inte fortsatt med killgrupperna i Fagersta: ” det har 

nog slagit väl ut..  dessvärre ett projekt som nog tyvärr inte finns längre.” 

Resonemanget fortsätter mer generellt kring Fagerstas arbete: ”vi har nog legat lite i framkant.. 

men nu har det legat på is ett tag.. nu är det nog andra frågor... ja jag tror att det är så” 

Här framkommer återigen problemet med bristen på långsiktighet och riskerna med att 

bedriva verksamhet i projektform i kortare perioder. Erfarenheterna med pojkgrupperna är 

intressant, att det slog så olika i de olika kommunerna tyder på att det är av vikt vem som 

leder gruppen och på vilket sätt den sätts ihop.   

5.9.2 Behovet av utvärdering 

Angående utvärdering av handlingsplanerna ser det lite olika ut i de tre kommunerna. I 

Fagersta var intentionen, när handboken skrevs, att samverkansgruppen skulle ansvara för 

revidering och uppdatering. Båda intervjupersonerna verkar dock ovetandes om huruvida det 

har skett eller inte. Intervjuperson 5: ”handboken är nog inte utvärderad, jag har inte hört något 

om det”. På frågan om arbetet är framgångsrikt svarar hen: ”jag vet inte om arbetet är 

framgångsrikt.. men det har gått framåt i de ärenden jag har hört om.. utan jag tror att det har hänt 

saker inom organisationerna.. man har fått mer kunskap.. men allt kan göras bättre.. 

I Surahammar har man inte hunnit göra en utvärdering, handlingsplanen ska revideras varje 

år och man är, i skrivande stund, i färd med att söka medel för att kunna genomföra en 

utvärdering. Båda intervjupersonerna i Surahammar upplever dock att arbetet ger effekt, 

intervjuperson 2 tycker att det ökade antalet anmälningar/ansökningar till socialtjänsten är 

ett bevis: arbetet är framgångsrikt, vi hade väldigt få anmälningar och ansökningar.. nu har det blivit 

stor skillnad..  generellt har ansökningarna ökat men när gäller våld är det kanske 30 % mer..  

I Västerås är man sen med utvärderingen av handlingsplanen berättar intervjuperson 6. IDA 

gör årligen utvärderingar samtidigt som man efter varje genomförd föreläsning ber 

deltagarna fylla i utvärderingar.  Intervjuperson 1: 

vi tittar sammanlagt över året när vi gör egna utvärderingar inom enheten.. då får vi titta på 

HRV som del.. vi tar till oss det som varit och vad vi själva ser.. Socialtjänsten kan säga att vi 

får mer samtal från dem.. eftersom kunskapen inte är så stor ännu ringer man oss..  ibland får 

vi vara med på samtal också inte att vi bara konsulterar anonymt.. statistiskt sett får vi fler 

samtal från socialtjänsten.. det är positivt.. 

Att handlingsplanerna/handböckerna inte är utvärderade innebär att det är svårt att veta 

vilka insatser som ger effekt samt hur arbetet behöver utvecklas. 
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5.9.3 Behovet av samverkan 

Samtliga kommuner beskriver vikten av samverkan. När Västerås stads handbok skrevs var 

den tänkt enbart för skolan. Intervjuperson 1 berättar: ”sen kom vi på att socialtjänsten skrev 

samtidigt och det är samma barn ju.. då blev det handbok istället.. nu finns också elevhälsovården med 

för det är ju också samma barn.. att ha tre olika typer av handlingsplaner verkade dumt så vi har slagit 

ihop allt”. 

Intervjuperson 6 berättar att Västerås gärna ser en kommunöverskridande samverkan: 

Vi pratar om en expertenhet för hela länet.. men om vi ska göra det måste vi sätta oss 

tillsammans och prata om vad vi tycker ska vara basen.. vad vi vill värna om.. Man får inte 

allt.. så är det 

I Fagersta fanns en samverksansgrupp som arbetade specifikt med frågan under tiden som 

handboken skrevs, nu är den införlivad i samverkansgruppen som arbetar med våld i nära 

relation. Intervjuperson 5 har ovan berättat att hen tycker att det är svårt för de båda stora 

frågorna att konkurrera om utrymmet. Tanken med handboken är att den ska vara införlivad 

och att verksamheterna tar eget ansvar för att arbeta med den.  

I Surahammar har man en samverkansgrupp mellan olika kommunala aktörer, under tiden 

som handlingsplanen skrevs sågs man två-fyra gånger/termin. Nu är det glesare mellan 

träffarna och varje verksamhet är ansvariga för att föra ut kunskapen till sina medarbetare. 

Intervjuperson 2: 

Vi har samverkansgruppen.. det är väldigt givande eftersom att vi har alla aktörer.. rektorer.. 

kuratorer.. barnomsorg och de hör hur vi har jobbat om det har hänt något till exempel.. det 

har de med sig till jobbet så det är mer från den fronten.. jämfört med tidigare.. det är 

diskussioner som gör att man tänker annorlunda.. det är inte bara socialtjänsten som har det 

yttersta ansvaret.. de som möter tjejerna tidigare har också en roll.. 

Båda intervjupersonerna från Surahammar nämner ett behov av ökad samverkan rörande 

boende för våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren i Surahammar har lagt ner och de intervjuade 

efterfrågar ett samarbete men drar sig för att samverka med Västerås:  

Hallstahammar och Surahammar håller på att samarbeta för att hitta lösningar.. tyvärr är 

Västerås så stort och resurserna är för små tycker vi.. vi får aldrig den hjälp vi behöver.. så nu 

försöker vi starta eget eller kanske tillsammans med Fagersta.. 

Det är ett dilemma för samtliga kommuner att få resurserna att räcka till, särskilt för de 

mindre kommunerna. Även Västerås har svårt att få finansiering för samtliga verksamheter. 

En del samarbete finns redan men det är tydligt att de mindre kommunerna upplever att det 

är svårt att samarbeta med Västerås utifrån att resurserna inte räcker till. Samverkan inom 

kommunerna verkar vara väl fungerande i samtliga kommuner, det är samverkan 

kommunerna emellan som upplevs som en större utmaning och ett förbättringsområde. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det kulturbetingade perspektivet börjar ifrågasättas och problematiseras 

allt mer. I likhet med den tidigare forskningen diskuterade en intervjuperson 

majoritetssamhällets roll i reproduceringen av hedersnormer. Genom diskriminering av 

etniska minoriteter finns en risk att redan marginaliserade grupper sluter sig ännu mer och 

att patriarkala strukturer förstärks. Några utav intervjupersonerna upplever att det finns en 

rädsla för myndigheter bland etniska minoriteter, detta riskerar leda till att invandrade 

föräldrar inte vågar vända sig till myndigheterna och be om hjälp utan istället sluter sig mer 

inom gruppen. I studiens bakgrund lyfts vikten av forskning gällande teoretiska 

utgångspunkter fram då de påverkar bemötandet av de hjälpsökande. Om man analyserar det 

utifrån ett stämplingsteoretiskt perspektiv blir det tydligt hur man kan bidra till att skapa 

stereotyper som kan leda till att de unga utsatta inte vågar söka hjälp hos myndigheter. Värt 

att diskutera är de föräldragrupper som lyfts fram i denna studie. Samarbete och dialog med 

föräldrar när det gäller förebyggande arbete är viktigt och efterfrågas i bland annat 

Darvishpour med fleras (2010) forskningsöversikt. Detta har Fagersta arbetat med. De har 

inte bara haft det som en del i SFI-undervisningen utan de har också genomfört en 

föräldragrupp för föräldrar till pojkar som skolan upplevde hade ett kontrollerande beteende 

gentemot sina systrar. Det vore intressant att veta mer om dessa grupper och utifrån vilka 

utgångspunkter de utgick.  

De tre kommunerna arbetar på olika sätt. Vid en jämförelse kan man se att bristen på 

kontinuitet påverkar arbetet så till vida att det finns en risk att när projekten är avslutade 

faller frågan i glömska. Att ha särskilt ansvariga för frågan diskuteras i de olika kommunerna 

och de har hanterat det olika. Ett argument som används emot det i Fagersta är att det finns 

en risk att verksamheterna då lämnar över ansvaret för frågan helt och lägger det utanför sig 

själva.  Detta är inte en erfarenhet som finns i Västerås, där upplever intervjupersonerna 

tvärt om att de särskilt ansvariga har bidragit till en kunskapsutveckling inom hela staden. 

Samt att det har stärkt samverkan mellan kommunernas olika verksamheter.  

I intervjuerna framkommer att intervjupersonerna överlag upplever att deras kommuners 

respektive arbete utvecklas. De flesta intervjupersonerna (4/6) anser att målet med arbetet är 

att öka kunskapen hos de som möter ungdomarna medan intervjuperson 6 lutar sig mot 

målen som är formulerade i Västerås stads handlingsplan. Där är det första målet att ingen 

kvinna ska behöva utsättas för våld. Beroende på vilket mål man har skiljer sig förstås bilden 

av effekterna. När det gäller kunskapen hos de som arbetar anser samtliga att det har ökat, 

intervjuperson 1, 3 och 5 uttrycker explicit att den behöver fortsätta öka. Då ingen av 

kommunerna gjort en formell utvärdering av handlingsplanerna är det svårt att veta säkert 

hur arbetet faller ut.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet är frågan huruvida en studie mäter det den avser att mäta och reliabilitet rör 

pålitlighet och följdriktigheten i mätningarna.  Dessa begrepp diskuteras främst inom 

kvantitativ forskning (Bryman, 2002). Föreliggande studie gjorde inte anspråk på att visa 

generella resultat utan avsåg att studera resultaten från de genomförda intervjuerna och 

ställa dessa i relation till den tidigare forskningen samt de teoretiska referensramarna. 

Avsikten var att studera de tre kommunernas arbete. Även om avsikten inte var att 

generalisera resultatet gjordes några överväganden som sökte stärka reliabiliteten och 

validiteten i studien. Till att börja med spelades intervjuerna in på en mobiltelefon och sedan 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Vidare har metodavsnittet utformats så att det ska 

vara möjligt att följa studiens samtliga steg noga. Som redogjorts för tidigare valdes en 

semistrukturerad intervjuguide, detta kan innebära att följfrågor som ställts varit ledande 

och/eller färgade av författarens egen förståelseram vilket kan ha påverkat resultatet. Studien 

har en ensam författare vilket kan innebära en ökad risk för subjektivitet och felaktiga 

tolkningar. Samtidigt innebär detta att samma person har genomfört alla steg i processen 

från missivbrev, till intervju, till transkribering och vidare till analys. Detta kan också leda till 

en mer precis analys och en djupare förståelse för intervjupersonernas resonemang.  

6.3 Etikdiskussion 

Det finns fyra överordnade forskningsetiska principer som gäller all forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det första är konfidentialitetskravet, det innebär att all personlig 

information ska hanteras konfidentiellt så att ingen obehörig kan ta del av det. Det andra 

kravet är informationskravet, intervjupersonerna fick information om studiens syfte i 

missivbrevet, där framkom vidare information om de forskningsetiska principerna. Det 

tredje kravet är samtyckeskravet som innebär att samtliga deltagare ska samtycka till att 

delta i studien, och det fjärde är nyttjandekravet, det innebär att det insamlade materialet 

inte ska användas till annat än forskningssyfte. I missivbrevet framkom information om 

studiens syfte samt en fråga om de tilltänka ville ställa upp i studien. Vidare uppgavs att 

intervjupersonernas identitet skulle hållas konfidentiella, under studiens gång insåg 

författaren att det skulle bli svårt att garantera att ingen utifrån skulle kunna ta reda på vilka 

som deltagit i studien mot bakgrund av att det är få personer i kommunerna som arbetar med 

dessa frågor. Detta lyftes med samtliga intervjupersoner tillsammans med informationen om 

att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Samtliga intervjupersoner 

gav sitt medgivande till samverkan i studien.  
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7 SLUTSATSER 

En stor del av arbetet mot hedersrelaterat förtryck drivs idag i projektform, vilket innebär en 

risk att frågan kommer i skymundan när projekten är avslutade. Studien visar att Västerås, 

som permanentat två verksamheter som arbetar med frågan, upplever att de har goda 

möjligheter att arbeta med kunskapsspridning och fördjupning. I Fagersta är tanken att 

handboken ska vara implementerad medan intervjuerna har visat att det finns en risk att 

frågan har hamnat i skymundan. Vidare finns ett behov av mer långsiktiga 

finansieringsmöjligheter då den kommunala ekonomin inte uppges räcka till för att 

säkerställa både skydd och förebyggande arbete. Förutom långsiktig planering visar studien 

vidare att fler börjar problematisera det kulturbetingade perspektivet, även om utvecklingen 

på det området behöver gå framåt ytterligare för att undvika att osynliggöra andra viktiga 

aspekter.  Ingen av kommunerna har utvärderat sina handlingsplaner vilket leder till att man 

inte vet vilka utgångspunkter arbetet bygger på eller vilken effekt arbetet ger.  

För vidare forskning vore det intressant att intervjua de som är utsatta för hedersrelaterat 

förtryck för att se hur de upplever att kommunernas handlingsplaner fungerar i praktiken. 

Att intervjua föräldrar som tillhör de etniska minoriteterna vore intressant mot bakgrund av 

diskussionen om stämpling och rädsla för socialtjänsten. Det vore vidare intressant att 

studera fler kommuner för att se hur arbetet fortlöper. 
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BILAGOR  

Bilaga A, missivbrev 

Hej, 

Jag är en student som läser Socionomprogrammet med inriktning missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro Universitet/ Mälardalens högskola. Jag läser termin sex och gör just 

nu mitt examensarbete (C-uppsats) om några kommuners handlingsplan mot hedersrelaterat 

våld.  

Syftet med studien är att undersöka hur tre kommuner i Västmanland arbetar med 

hedersrelaterat våld utifrån sina handlingsplaner. 

Jag söker nu intervjupersoner som arbetar med kommunens handlingsplan. För att möta syftet 

behövs två intervjuer per kommun. Intervjun beräknas ta ca 25-45 min. Examensarbetet är 

planerat i enlighet med forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att ingen obehörig kommer 

att få ta del av det insamlade materialet, intervjupersonernas identitet kommer att hållas 

konfidentiella och materialet som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Uppsatsarbetet handleds av Mehrdad Darvishpour, fil. Dr och universitetslektor i socialt 

arbete, Mälardalens högskola.  

Har du möjlighet att delta? Kontakta mig gärna via mejl eller telefon så bokar vi en tid för 

intervju när det passar dig.  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning     

Johanna Pettersson 

jpn09008@student.mdh.se 

070-782 86 47 
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Bilaga B, intervjuguide 

Intervjuguide 

1. Vad jobbar du med? 

2. Hur länge har du jobbat med det? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vill du berätta lite om hur ni jobbar med HRV? 

5. Upplever ni att både pojkar och flickor är utsatta för HRV? 

6. Hur upplever ni möjligheter till samverkan med föräldrarna? 

7. Vilka policydokument ligger till grund för HP? 

8. Har ni utvärderat arbetet med HP? 

9. Vad tyder utvärderingen på? 

10. Upplever du att arbetet är framgångsrikt? 

11. Vad är målet? 

12. Vilka svårigheter ser du? 

13. Har ni tillräckligt med resurser? 

14. Vad har ni för resurser? 

15. Blir ni och de som möter ungdomarna utbildade? 

16. Vad är det för utbildning? 

17. Vet ni vad de som utbildar har för perspektiv? 

 

 

 

 


