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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka de professionellas perspektiv på hedersrelaterat våld. 

Fokus i studien var: att undersöka hur yrkesutövare i socialt arbete bedömer att ett ärende 

handlar om hedersvåld, och  vilka eventuella svårigheter som finns vid omhändertagande av 

offren för våldet Studien hade en kvalitativ ansats och baserades på fem intervjuer med 

verksamma professionella inom socialtjänsten och kvinnojourer som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor. I studien används de teoretiska begreppen intersektionalitet och 

dramatriangeln för att tolka och analysera datamaterial och studiens resultat. Av resultatet 

framgår det att hedersrelaterat våld anses vara en kollektiv handling som kan utövas av flera 

förövare. För att gå tillväga för att bedöma att ett ärende var hedersrelaterat använde de 

professionella verktyg som ingående intervjuer, nätverkskartor och livslinje. Våldet anses 

vara förknippat till kvinnans sexualitet och används som ett sätt att utöva makt och kontroll 

över hennes fria livsval. De professionella i studien uttryckte svårigheter i omhändertagandet 

av våldsutsatta kvinnor vad gäller säkra boendeplaceringar och att skydda dem från hot och 

våld efter att de lämnat boendet.  

Nyckelord: hedersrelaterat våld, intersektionalitet, sexualitet, professionella, patriarkatet
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ABSTRACT 

The aim of this study was to find out the professionals perspective on honour related violence 

and what difficulties they experienced whilst helping the victims of these crimes. The main 

focus of the study was to find out how these professionals define that a certain case is honour 

related and which practical difficulties they had to face while helping the victims. The study 

had a qualitative approach and was based on interviews with five professionals who worked 

with victims of violence through social services and women’s support centers. An 

intersectional perspective and the drama triangle have been used to analyze the result. The 

results show that honour related violence is often a collective punishment carried out by 

several perpetrators. To determine whether a certain case was honour related the 

professionals used tools such as deep interviews, network maps and lifelines. The 

professionals’ opinion was that honour violence is most likely connected to a woman’s 

sexuality and often used as a way of exercising power and control of her freedom to choose. 

The professionals expressed that they had difficulties with finding safehouses for the battered 

women and with protecting them from further threats and violence after they had left the 

shelter.  

Keywords: honour related violence, intersectionality, sexuality, professionals, patriarchy
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

”Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948 (Regeringes webbplats om mänskliga 

rättigheter, 2012). De rättigheter som avses i denna förklaring innehåller de grundläggande 

friheterna som rätten att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå 

med i en organisation eller att anordna möten. Vidare ingår i de mänskliga rättigheterna 

rätten till skydd möt övergrepp, tortyr och våld. De mänskliga rättigheterna är universella 

och gäller för alla och envar över hela världen oavsett kultur eller specifika situationer 

(Regeringes webbplats om mänskliga rättigheter, 2012).  

Dessa mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan staten och dess invånare. Staten ska 

se till att individens rättigheter tillgodoses vilket innebär att det enbart är stater som 

internationellt kan ställas till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Varje land 

har således ett ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna omsätts i praktiken genom ett 

fungerande rättsväsende, lagstiftning, undervisning, socialt stöd, rätten till skydd mot 

berövande av personlig frihet med mera. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst 

genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen, (Regeringes webbplats om mänskliga rättigheter, 2012). Utöver 

dessa lagar finns speciallagar och föreskrifter som är av praktisk betydelse för den enskildes 

friheter och rättigheter exempelvis sådana som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst.   

Trots deklarationer på internationella och nationella nivåer utsätts kvinnor för våld för att de 

är just kvinnor och då med motiverande hänvisningar till heder. Varje år dör ca 5000 kvinnor 

världen över på grund av hedersrelaterat våld (Johnsson-Latham, 2008).  

Hedersrelaterat våld är ofta förknippat med begrepp som maskulinitet och etnicitet och det 

patriarkala tankesättet (Johansson-Latham, 2008).  Emellertid ger dessa begrepp inte en 

tillräcklig förklaring på varför hedersvåld förekommer eller vilken funktion det har (Pérez, 

2004). Eftersom hedersrelaterat våld i regel kopplas ihop med etnisk härkomst eller kultur, 

dvs. att det anses vara ett fenomen som bara existerar inom vissa kulturer, finns anledning 

att reda ut begreppen våld, heder och kultur - vad de står för och vad som avses när 

människor vanligen pratar om dessa. Intressant är också att undersöka vad professionella 

lägger för innebörder i dessa begrepp.  

I denna studie kommer vi att med hjälp av begreppet intersektionalitet som verktyg för att 

förklara vad som är hedersrelaterat våld, vad det står för, hur det uppkommer och vilken 
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funktion det egentligen har. Utöver detta avser vi undersöka hur yrkesverksamma som har 

kontakt med klienter i sitt sociala arbete går tillväga för att bedöma att ett ärende handlar om 

hedersvåld. Vidare är det av intresse att undersöka de eventuella svårigheter som finns i 

samband med den hjälp som kan erbjudas för skydd av kvinnor som utsatts för våld eller hot 

om våld.  

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka 1) hur yrkesutövare i socialt arbete går 

tillväga för att bedöma att ett ärende handlar om hedersvåld samt 2) vilka eventuella 

svårigheter som finns vid omhändertagande av offren för våldet. 

Syftet kommer att besvaras genom följade frågeställningar: 

Hur bedömer de professionella att ett ärende handlar om hedersvåld? 

Vilka eventuella svårigheter finns vad gäller omhändertagande av offret för det 

hedersrelaterade våldet? 

Hur planläggs arbetet vid omhändertagande av utsatta kvinnor? 

1.3 Centrala begrepp 

Heder 

Heder definieras i Nationalencyklopedin (2012) som anseende grundat på erkänt goda 

karaktärsegenskaper. Nordborg (2008) och Johnsson-Latham (2008) menar att heder kan 

förklaras i förhållande till våld som ett sätt att kontrollera och återställa normer och attityder 

i ett kollektiv eller familj. Heder är det ansikte och den status en familj eller grupp har inför 

övriga människor i den närmaste omgivning och samhället. Nordborg (2008) menar även att 

heder handlar om kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet hos en grupp. Heder 

kan förklaras som en form av skamtänkande, en rädsla ifall hedern blir ifrågasätt eller som 

ett begrepp för att förklara ett anseende man själv byggt upp. Rädslan styr hur kollektivet 

väljer att handla och tänka kring den individ (oftast kvinnan) ifall denne hotar familjens 

heder genom handlingar som bryter mot de normer som ställts. Handlingar som för andra är 

självklara rättigheter i ett demokratiskt samhälle tas ifrån individen, hennes 

handlingsutrymme begränsas, hon kontrolleras strängt och i vissa fall till och med mördas 

(Nordborg, 2008). 

Våld i hederns namn anses ofta vara rättfärdigat av förövaren och/eller förövarna eftersom 

det anses som en korrekt handling när en individ i det aktuella kollektivet bryter mot de 

normer och regler som styr ideologin kring vad som gynnar hederstänkandet. Hedern 

handlar inte bara om den faktiska kyskheten hos kvinnorna i det aktuella kollektivet utan 

även om att ha ett rent rykte, det vill säga att kvinnan är oskuld innan giftermål samt blir 

kontrollerad för att inte någon relation innan eller under äktenskapet sker. Även att ha ett 
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ifrågasatt rykte skadar hedern och familjen och släkten behöver därför återkalla den 

”förlorade” hedern (Nordborg, 2008).  

Pettersson (2008) ställer sig frågan om kulturkonflikter kan ligga till grund för brott inom 

grupper med annan etnisk bakgrund. Det handlar om att kulturens seder och bruk står emot 

svensk lag, att dessa inte accepterar den svenska lagen eller inte förstår den. Författaren gör 

en tydlig markering att detta inte är den enda förklaringen till varför hedersrelaterat våld 

förekommer utan att det även handlar om sociala omständigheter som bakgrund, 

klasstillhörighet och ojämnlikhet i fördelning i strukturella processer. Petterson (2008) 

menar att den bristande integrationen har sin roll i varför vissa invandrare aldrig kommer in 

i samhället på ”riktigt” och förklarar att det kan handla om hur anknytningen till samhället 

ser ut. I hedersrelaterat våld bedöms vad man har att förlora på att begå ett brott och vad 

man har att vinna på att genomföra det. Det är en balans som kan vara avgörande för om en 

viss handling kommer att genomföras eller inte. Dock är det viktigt att poängtera är att allt 

våld är handlingar som strider mot svensklagstiftning (Petersson, 2008).  

Varje år avsätter staten 40 miljarder kronor till forskning och insatser av det patriarkala 

våldet och förtrycket av kvinnor, men det finns också ett behov av ett tydligare regelverk och 

lagstiftning för våld mot kvinnor (Johnsson-Latham, 2008).   

 

Patriarkat 

Patriarkat definieras i Nationalencyklopedin (2012) som familje- eller samhällssystem där 

den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, 

innehas av män och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella 

beslutsfattandet.  Mattson (2010) vill belysa patriarkala föreställningar i förhållande till kön 

och menar att det handlar om att man tolkar mannen som normen och kvinnan som den 

avvikande.  Mattson menar att med ordet patriarkat avses normer för hur en man och kvinna 

bör förhålla sig till varandra exempelvis sexuellt och socialt i samhället. Kön i förhållande till 

patriarkat handlar inte om könets biologiska eller fysiska egenskaper utan om hur vi 

konstruerar kön med mannen som norm och kvinnan som avvikande. Därmed kan man säga 

att kön blir något som kan förändras över tid och beroende på var och hur människor lever. 

Enligt den patriarkala ideologin ska mannen sköta kontakterna utåt i samhället och försörja 

sin familj medan kvinnorna har ansvar för hemmet och barnen. Detta anses vara en vanligt 

patriarkal föreställning av könsrollernas fördelning och ansvar inom en familj oavsett om vi 

talar om heder eller patriarkat i allmänhet (Johansson-Latham, 2008; Göransson, 2008). 

Kultur 

Enligt Svenska akademins ordbok (2010), beskrivs ordet kultur som odlande, brukande (av 

viss jord). Kultur beskrivs också som krets av kulturellt samhöriga folk och kulturliv anges 

som kulturella livsyttringar hos ett folk inom ett område. Kultur definieras i 

Nationalencyklopedin (2012) som en form i vilken en (viss) större grupp människor ordnar 

sin försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå.  

Darvishpour (2008) beskriver att ordet kultur kan preciseras som det sociala arvet som ärvs 

ner från generation till generation. Han menar att begreppet kan inkludera livsmönster som 

språk, religion, riter och seder, klädsel, moraliska normer och värderingar och 
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beteendemönster. Kultur kan även kopplas till etnisk tillhörighet eller en grupp individer 

med en gemensam nämnare som exempelvis språk, landstillhörighet, kulturella seder etc.  

Mattson (2010) menar att kultur kan vara något som förenar en grupp för att känna 

sammanhang eller för att dela upp människor i olika kategorier. Hon poängterar att kultur 

kan användas i både positiv och negativ bemärkelse . Exempelvis kan man försöka förklara 

ett beteende utifrån kulturella föreställningar eller egentlig fakta utifrån de kulturella 

värderingar som faktiskt kan komma att finnas inom en viss kultur. Kultur kan likväl hänvisa 

till mat så som sociala konstruktioner (Mattson, 2010). 

 

Sexualitet 

Sexualitet definieras i Nationalencyklopedin (1996a) som könsliv exempelvis heterosexualitet 

och homosexualitet. Nationalencyklopedin ger en vidare förklaring på begreppet som olika 

behov och handlingsmönster vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, 

tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning 

och rekreation.  

 

Nordborg (2008) menar att sexualitet i förhållande till heder även handlar om de kulturella 

föreställningarna om kyskhet och oskuld, det vill säga vikten av att bevara en kvinnas oskuld 

och renhet fram tills dess att hon gifter sig. Författaren menar att sexualitet inte bara handlar 

om att ha en sexuell läggning eller en aktiv sexuell relation utan om en föreställning om 

kvinnor och mäns sexualitet och hur dessa uttryck ter sig. Människor som kommer från 

samma kultur har samma normer, värderingar och gränser vad gäller samspelet mellan 

könen (Nordborg, 2008). 

Våld 

Våld definieras i Nationalencyklopedin (1996b) som otillbörlig användning av fysisk styrka 

som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon. 

Johnsson-Latham (2008) skriver att i ett hederstänkande kollektiv (se Heder) kan även 

pojkar bli utsatta i och med att det blir “väktare” av sina kvinnliga familje- och 

släktmedlemmar. Även om pojkens egen föreställning går emot våldshandlingarna finns det 

ett kollektivt tryck som är speciellt för just hedersrelaterat våld och som gör att pojkar och 

män kan tvingas utföra våldsutövningar på sina kvinnliga familjemedlemmar trots att de är 

medvetna om att de begår ett brott. Risken finns även för att pojkar under den lagstadgade 

ålder för straff(15 år) tvingas att utöva grövre våldshandlingar eftersom de inte blir straffade 

efter samma straffskalor som om en vuxen man enligt svensk lag på grund av låg ålder 

(Johnsson-Latham, 2008).  

  

Profession 

Profession definieras i Nationalencyklopedin (2012) som yrke. I samhällsvetenskaplig 

terminologi definieras ordet yrke ofta snävare som en auktoritet vars status bygger på hög 

formell utbildning som ofta är universitetsbaserad. 
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Enligt Franzén (2005) är en profession ett yrke som har ett eget kunskapsområde som vilar 

på vetenskapliga grund och ett självständigt yrkes och samhällsansvar som regleras genom 

lämplig utbildning och legitimation och som dessutom har egna etiska regler och en egen 

nationell organisation. I denna studie kommer vi att ge ordet profession betydelsen av 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning att för att undersöka företeelsen hedersrelaterat 

våld samt dess funktion, uttryck och orsaksförklaringar till varför hedersrelaterat våld 

förekommer.  

 

Khan (2007)  utförde en pilotstudie om hedersrelaterat våld i Skotland för att belysa behovet 

av en mer tvärvetenskaplig forskning i området. Målet för studien var att få svar på frågor 

som hur ofta professionella kom i kontakt med offer för hedersvåld, om det fanns något 

samarbete mellan deras verksamheter samt andra berörda myndigheter/organisationer i 

syfte att förebygga hedersrelaterat våld.  Författaren ville även ta reda på om det fanns 

färdiga riktlinjer för hur man skulle ta emot och hjälpa kvinnor som drabbats av 

hedersrelaterat våld.  

Khan (2007) skriver att hedersvåld och hedersmord är våldshandlingar mot kvinnor av både 

kvinnor och män i ett kollektiv då en kvinna har eller misstänks ha gjort något som anses 

sedeslöst och fläckat familjens heder. Hon vill belysa de problem som verksamheter som 

hjälper dessa kvinnor står inför och brister i omhändertagandet av kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld. Författaren påstår att hedersrelaterat våld har förbigåtts i både teoretisk 

forskning och i pragmatiska insatser och att trots alarmerande siffror har regeringar runt om 

i världen inte lyckats enas om en konsekvent handlingsplan eller åtgärder för att minimera 

problemet. Khan (2007) menade att många unga brittiska kvinnor med utländsk härkomst 

har begreppet familjens ära använts för att begränsa deras frihet och för att uppnå lydnad 

med hjälp av ett överhängande hot om våld. Hedersvåld och hedersmord har länge ansetts 

som en företeelse som pågår i östländerna och Asien, till exempel Pakistan, Indien, och 

Turkiet. När Storbritannien stod inför det faktum att hedersvåld var en verklighet i samhället 

såg man över passande åtgärder och utbildade personer som förväntades träffa brottsoffer för 

hedersvåld. Storbritannien etablerade kvinnojourer som kunde ta emot både kvinnor och 

barn och arbetade tillsammans med andra myndigheter som kunde ge drabbade kvinnor 

skyddade identiteter. 

 

Thapar-Björkert (2009) har i sin studie fokuserat på männens roll i det hedersrelaterade 

våldet. Studien är baserad på intervjuer med ideella organisationer i Storbritannien, Sverige 

och Turkiet. Thapar-Björkert menar att när det talas om hedersrelaterat våld blir förövaren 

avvikande i förhållande till de västerländska vita männen vilket innebär att kvinnor från 

etniska minoriteter per automatik blir offer i det hedersrelaterade våldet. Detta blev 

problematiskt eftersom både kvinnor och män kan vara förövare, offer och tysta observatörer 

när det gäller hedersrelaterat våld. Thapar-Björkert (2009) belyser också svårigheterna i att 

försöka definiera och konkretisera begreppet hedersrelaterat våld. Delvis på grund av att 

media ofta använde ordet kultur som avvikande i förhållande till det moderna samhället och 

dels för att det påstods att invandrarmän har svårt att acceptera att flickor och kvinnor vill 

leva i enlighet med det moderna majoritetssamhälle som dessa män anser står i konflikt med 

genom dess kultur. Författaren menar att det är därför invandrarmän och, till viss del, även 

kultur blir till något avvikande i förhållande till nutidens majoritetssamhälle. Thapar-
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Björkert (2009) för diskussionen om hur kulturbegreppet problematiserar att se det 

hedersrelaterade våldet som en del av det patriarkala våldet mot kvinnor samt att 

maktstrukturer och inbördes konflikter tenderar att osynliggöras i bägge begreppen. Det var 

enligt Thapar-Björkert (2009) viktigt att påpeka att inget av dessa begrepp förklarar 

männens situation i det hedersrelaterade våldet, varken som förövare eller offer. Det 

hedersrelaterade våldet handlar inte bara om kulturella och patriarkala föreställningar utan 

även om strukturer, normer, attityder och värderingar inom ett kollektiv där både män och 

kvinnor blir offer. Avslutningsvis menar Thapar-Björkert att för att det ska bli någon 

förändring mot det könsrelaterade våldet behövs fler insatser som är riktade mot att hjälpa 

både män och kvinnor på både en akademisk och en politisk nivå. Thapar-Björkert (2009) 

menar att lösningen är att skapa politiska utrymmen för manliga initiativ, att se män som 

agenter för förändring och som deltagare i reformen och potentiella allierade. Manliga 

projekt som främjar jämställdhetsbeteende bland män bör ha ett starkare politiskt stöd. 

Likvärdighet mellan könen handlar inte om att osynliggöra männen i kampen för kvinnlig 

jämställdhet utan snarare om att göra de delaktiga i kampen mot det hedersrelaterade våldet.  

Alizadeh, Törnkvist och Hylander (2011)  har studerat företeelsen om skyddande av familjens 

heder och menar att som en återverkan av hedersrelaterade problem söker varje år tusentals 

invandrarflickor och kvinnor i Sverige hjälp hos olika myndigheter.  

Studien visade att trots att många unga flickor söker hjälp hos skolsköterskor och kuratorer 

verkar det finnas en bristande kunskap om hur man ska gå tillväga för att hjälpa dessa. De 

intervjuade berättade att det var ett stort steg för de drabbade flickorna då de kom till dem 

för stöd och hjälp och försökte därför skapa en trygg och säker miljö för dessa flickor som 

inte var vana att prata om familjeproblem med främmande människor. Det flickorna 

berättade handlade om allt från att de var bevakade och kontrollerade till att de inte fick delta 

i diverse aktiviteter, att de hade en kille i hemlighet eller på något annat sätt kände att de 

hade skadat sin familjs heder. Enligt skolsköterskorna var det mest väsentliga för att stödja 

flickorna som sökte dem att man var tillgänglig, att det som sades dem emellan var 

konfidentiellt och att det krävdes en del detektivarbete för att ta reda på vilken hjälp flickorna 

behövde. Tillgängligheten var viktig eftersom de flesta som behövde hjälp hade samlat på sig 

mod över en längre period och att inte finnas till hands just då de sökte hjälp kunde innebära 

att de aldrig kom tillbaka. 

 

Skolsköterskorna i Alizadeh m.fl. (2011) uttryckte särskilt hur avgörande det var att flickorna 

kände ett stort förtroende för dem. De var även noga med att förklara att i vissa 

omständigheter hade de en lagenlig plikt att bryta elevens konfidentialitet men att i dessa fall 

skulle flickans informeras i förväg. Flickorna brukade börja försiktig för att testa om de 

kunde lita på den person de hade sökt hjälp hos innan de berättade hela sanningen och 

skolsköterskorna  upplevde att de måste  fråga många gånger innan flickorna ville berätta 

allting. Skolsköterskorna berättade också att eleverna brukade börja ta kontakt genom att 

klaga över kroppsliga åkommor som huvud eller magont för att försäkra sig om att det som 

sades inte fördes vidare. Dock var alla skolsköterskorna överens om att det var viktigt att låta 

eleven berätta när den kände sig redo och inte forcera eller tvinga någon att berätta något.  
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De intervjuade i Alizadeh m.fl. (2011) forskning uttryckte en känsla av att inte kunna gå 

tillväga på sedvanligt sätt för att hjälpa de flickor som kom till dem på grund av flickornas 

rädsla för konsekvenser från sina familjer. Andra problem de beskrev var sin lojalitet mot de 

unga flickorna flickornas lojalitet gentemot sina familjer och svårigheter med att tolka hur 

allvarlig flickornas tillstånd egentligen var. 

Al-Baldawi (1998) studerade vilka psykosociala konsekvenser migration och exil skulle kunna 

ha på individer och familjer som flytt från sina hemländer på grund av krig eller politisk asyl. 

Studien var baserad på intervjuer med 28 familjer som han hade haft kontakt med som 

överläkare i psykiatri då de emigrerade till Sverige. Målet med Al-Baldawis (1998) studie var 

att försöka att få dessa familjer att förstå hur migrationen inverkade på de konflikter som 

förekom mellan dem. Författaren ville belysa hur de sociala, fysiska och psykiska 

förändringar migrationen innebar kan påverka den patriarkala familjestrukturen och 

individens förmåga att integreras i det nya samhället. 

 

Al-Baldawi beskriver att i den traditionella patriarkala familjen känner alla släktingar ett 

stort ansvar och plikt inte bara mot varandra men att de har både skyldigheter och rättigheter 

i ett större sammanhang som en del av ett kollektiv. Därför fungerar relationerna mellan 

familjemedlemmar som ett fundament för individens moraliska liv. Familjens inflytelse gör 

avtryck på individens sociala liv och även barn lär sig tidigt att sätta familjens heder före sin 

egen. Redan som ung lär man sig att man är först och främst medlem i familjen och därefter 

medborgare. Familjen blir en organisation som erbjuder sina medlemmar både social och 

ekonomisk trygghet och dikterar de moraliska grunderna som accepteras och godkänns både 

i kollektivet och i samhället. I en patriarkal familjstruktur står fadern högst och är den som 

har mest makt. Ju längre ner i pyramiden en person befinner sig, desto mindre makt får 

han/hon. De yngre kvinnorna i den patriarkala familjen hamnar längst ner i det hierarkiska 

systemet och har därmed minst makt. Enligt Al-Baldawi (1998) blir då dessa kvinnor 

flerfaldigt utsatta både på grund av sin ålder, sitt kön och av den låga positionen i denna 

familje- och maktstruktur  

 
Figur 1. Den patriarkala familjestrukturen1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1 Den patriarkala familjestrukturen där P = pappa, M = mamma, FF = farfar, MF = morfar, FM = farmor, MM = mormor, ÄS = 
äldsta son, AS = andrason/söner, D = dotter/döttrar, Al-Baldawi (1998, s. 2224). 
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När en familj tvingas fly från sitt hemland förloras den trygghet och det skyddssystem de 

hade där. För att hålla fast vid det som de har kvar strävar de efter att vidmakthålla 

familjestrukturen och att leva på samma sätt som förut utan att ta hänsyn till sin nya 

omgivning vilket kan leda till isolering och problem med integrering i det nya samhället. Ju 

längre familjen bor i det nya landet desto svårare blir det att bibehålla en patriarkal 

familjstruktur. Barnen anpassar sig snabbare och lättare i samhället och kan börja ifrågasätta 

föräldrarnas auktoritet. Detta kan utgöra ett hot mot föräldrarnas maktutövning och skapa 

konflikter inom familjen. Föräldrarna upplever språksvårigheter som kan hindra dem både 

socialt och ute på arbetsmarknaden. Fadern förlorar sin funktion som familjeöverhuvud och 

ensam försörjare och kan börja ta till våld och förtryck mot familjen, i synnerhet mot 

flickorna, för att kompensera sin maktförlust.  

 

Al-Baldawi (1998) beskriver de svårigheter ungdomar som lever i en sträng patriarkal familj 

genomlever som en kulturtillhörighetskris där de hela tiden måste kämpa för att hitta 

balansen mellan hemmets patriarkala traditioner och viljan att vara som ”alla andra”. Pojkar 

får mer frihet än flickor som förhindras att utföra vissa aktiviteter, umgås med vänner 

utanför skolan och kontrolleras och bevakas hårdare. Al-Baldawi menar att flickornas 

upplevelse av att bli orättvist behandlade kan antingen kuva dem eller leda till en stark revolt 

som ibland kan sluta i hedersvåld och hedersmord.  

 

För att förebygga att dessa problem uppstår efter migration anser Al-Baldawi (1998) att 

samhället måste utveckla mekanismer och åtgärder för att hjälpa de drabbade. Han menar 

att dessa åtgärder måste ta hänsyn till vilka faktorer som har inverkan på familjens 

möjligheter att bilda sina egna interna och externa relationer. Författaren menar också att 

det är viktigt att undvika bostadssegregering och att hjälpa invandrare till en meningsfull 

sysselsättning som motsvarar deras utbildning. 

 

Jemteborn (2005) gjorde en fallstudie om flickors övervägande och handlingsutrymme i 

kampen om att frigöra sig ur ett patriarkalt hederstänkande hem där författaren konstaterade 

att hedersvåld och förtryck har sin grund i kvinnans sexualitet och kan uttrycka sig i form av 

hot och tvång i val av aktiviteter, relationer och partner. Även tvångsgifte eller bortgifte kan 

vara exempel på att förbättra eller behålla statusen genom att försöka gifta bort sina barn till 

en högaktad partner. Problemen som leder till konflikter mellan den unga flickan och hennes 

familj kan handla om generationskonflikter, det vill säga att flickan vill leva i enlighet med de 

normer och regler som följs av majoritetssamhället.  

I Jemteborns (2005) resultat framkom det att hjälpsökande flickor upplevde svårigheter i 

kontakten med olika myndigheterna eftersom de ofta var under 18 år vilket innebar att man 

behövde tillstånd av familjen för att genomföra olika hjälpinsatser. Det framkom också att 

personen i fallstudien ansåg att frivilligorganisationer hade lättare att hantera 

hedersrelaterade ärenden eftersom de ofta hade en annan form av kulturkompetens. 

Bemötandet från myndigheter tycktes bli bättre när offret hade fått en representant från en 

frivilligorganisation. Det framkom även att dessa unga tjejer var vana att inte bli trodda på 

och ofta la skulden på sig själva. För att kunna förändra situationen som dessa flickor levde i 

var det viktigt att hitta bundsförvanter som inte befann sig i det normsystem som flickorna 
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levde i exempelvis på en kvinnojour, olika myndigheter, sjukvården, skola eller polis som i 

sin tur gav flickorna möjlighet till att själva få välja vilka liv de vill leva (Jemteborn, 2005).   

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi konstatera att orsaksförklaringen till det 

hedersrelaterade våldet ligger i föreställningar om och kontroll av kvinnans sexualitet, hur 

familje- och maktstrukturer ser ut samt männens rädsla för att förlora makten och kontrollen 

över sin familj i sitt nya hemland. Dessa föreställningar grundar sig i patriarkala och 

kulturella föreställningar. Kvinnan ska enligt dessa föreställningar vara oskuld innan 

giftermål och rätta sig efter de normer och regler kollektivet har satt upp. Kvinnor, i 

synnerhet ogifta kvinnor och flickor, är flerfaldigt utsatta både på grund av sin ålder, sitt kön 

och av den låga positionen i familje- och maktstrukturen. Hedersrelaterat våld och förtryck 

utövas av flera förövare och har funktionen att bevara oskulden hos kvinnan. Det 

hedersrelaterade förtrycket används för att kontrollera att inte handlingar som strider mot de 

kollektiva värderingarna och normerna förekommer. Våldet kan handla om 

generationskonflikter där den yngre generationen har lättare att ta sig in i 

majoritetssamhället i förhållande till den äldre generationen och har en önskan om att själv 

utforma sitt liv. Exempelvis vid migration blir det svårt att ha kvar den patriarkala 

familjestrukturen då föräldrarnas auktoritet blir ifrågasatt.  

2.2 Problemformulering 

Som framgår av redovisningen ovan är begreppet hedersvåld något som är under 

”konstruktion” det vill säga att hedersrelaterat våld är ett problem som har uppmärksammats 

i västvärlden ganska nyligen och som kräver nya metoder, vetenskap och kunskap. Det finns 

oklarheter vid definitionen av begreppet och hur olika myndigheter agerar. Detta gäller 

framförallt i de fall där kvinnan är under 18 år och som enligt svensk lag anses var omyndig. 

Även beskrivningen av våldet och hur man på bästa sätt bör bemöta de drabbade kvinnorna 

är frågor som ofta kommer upp i samtal med de professionella inom fältet för det sociala 

arbetet.  Enligt redovisade studier har frivilligorganisationer lättare att bemöta dessa 

problem eftersom de har en annan form av kulturkompetens (Alizadeh, Törnkvist & 

Hylander, 2011; Jemteborn, 2005; Khan, 2007). Ett ytterligare problem som framträder i 

redovisningen är att de kvinnor som utsätts för det hedersrelaterade våldet oftast inte känner 

att det blir tagna på allvar eller trodda på av representanter för samhällets olika 

välfärdsinstitutioner (Jemteborn, 2005).  

Alizadeh, Törnkvist och Hylander (2011) belyser unga kvinnors skyddande av familjens heder 

och att tusentals unga flickor varje år söker hjälp och stöd hos skolkuratorer och 

skolsköterskor på grund av hot, våld och förtryck i hederns namn. De problem som 

redovisats är att det är svårt att bedöma om och när ett problem är hedersrelaterat och att 

ställa de rätta frågorna för att inte skada förtroendet och inte förvärra flickornas 
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hemsituation ytterligare. Att ta hänsyn till flickans lojalitet mot familjen och rädsla för 

påföljder sågs också som ett hinder som försvårade för de professionella att utföra deras 

arbete på sedvanligt sätt (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011; Jemteborn, 2005).  

Det hedersrelaterade våldet handlar inte bara om kulturella och patriarkala föreställningar 

utan även om strukturer, normer, attityder och värderingar inom ett kollektiv där både män 

och kvinnor blir offer (Al-Baldawi, 1998; Khan, 2007; Thapar-Björkert, 2009).  Att hjälpa och 

stödja kvinnor i det sociala arbetets olika former är således inte helt enkelt. Det krävs gedigna 

kunskaper om mekanismerna bakom våldet och om hur den yrkesverksamma i mötet med 

kvinnan på bästa sätt kan skydda henne i relation till gällande lagar och föreskrifter i Sverige. 

Det krävs kunskaper dels om vad de mänskliga rättigheterna innebär och dels hur dessa kan 

upprätthållas i det svenska samhället i förhållande till individen. Vidare krävs kunskaper om 

de tre grundlagarrna, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och  

yttrandefrihetsgrundlagen samt om de speciallagar och föreskrifter som är av praktisk 

betydelse för den enskildes friheter och rättigheter exempelvis sådana som berör hälso- och 

sjukvård, socialtjänst.  Det är därför av betydelse att undersöka hur yrkesverksamma som har 

kontakt med klienter i sitt sociala arbete bedömer att den problematik de möter i samband 

med att kvinnor söker hjälp och stöd handlar om hedersvåld. Viktigt är också hur de 

professionella kan stödja kvinnan att upprätthålla sina mänskliga rättigheter om rätten att få 

socialt stöd, rätten till skydd mot våld och mot berövande av personlig frihet.  
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3   TEORETISKT PERSPEKTIV  

 

Författarna har valt att använda Mattsons (2010) samt De los Reyes och Mulinaris (2005) 

tolkning av begreppet intersektionalitet som en teoretisk tolkningsram för att analysera 

resultatet i denna studie.  

 

Intersektionalitet  

Mattson (2010) menar att intersektionalitet handlar om att förklara hur kön, makt, etnicitet 

och klass tillsammans skapar och återskapar maktstrukturer genom att se hur dessa 

samspelar med varandra (figur 2). Denna figur visar hur olika maktstrukturer och hur 

människor reproducerar etnicitet, sexualitet, kön och klass i det offentliga mötet. 

Utgångspunkten för intersektionalitet ligger i uppfattningen om att olika former av 

maktstrukturer vävs samman till en komplex bild av flera olika maktstrukturer. 

Intersektionalitet kan användas i det sociala arbetet till att kritiskt reflektera hur människor i 

olika sammanhang bemöter och tänker utifrån individens egna föreställningar och fördomar. 

Figur 2. Intersektionalitet2: 

  

 

 

 

                       

     

 

 

       

 

 

 
 
Enligt (Mattson, 2010) har intersektionalitet utgångspunkt i genus. Carbin och Tornhill 

(2004, s. 15) förklarar modellen som nedan:   

 
I det ”spel” där likhet och skillnad upprättas kan föreställningar om kön och ras komma att 

förstärka varandra och skapa situationer som inte är på förhand givna. Om vi accepterar 

                                                        

2 Hur etnicitet, klass, sexualitet och kön samspelar, Modifierad version efter Mattson (2010, s.19). 
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tanken att kön som kategori konstitueras i ständigt pågående processer där bland annat ras, 

sexualitet och klass samverkar kan man väl inte välja bort det ena eller det andra? För enligt 

denna logik finns det inget kön som inte samtidigt har en ras och ingen ras som inte också har 

ett kön även om dessa kategorier inte kan reduceras till varandra. 

Syftet med att använda intersektionalitet som teoretiska modell är att analysera kön, klass, 

etnicitet och sexualitet genom att utgå ifrån hur dessa samspelar med varandra. Exempelvis 

beskriver intersektionalitet hur kön och klass hänger ihop och varför detta i sin tur bidrar till 

en viss uppfattning eller problem. Genom att titta på maktstrukturerna för kön och klass kan 

man förklara varför en kvinna med annan etniskt härkomst än den svenska och en kvinna 

med svensk etnisk bakgrund inom samma samhällsklass har olika förutsättningar i det 

svenska samhället och hur dessa kategorier (kön, etnicitet, klass, underordning, m.m.) 

samspelar med varandra vilket i sin tur reproducerar de rådande maktstrukturer som finns i 

samhället.  I vidare mening spelar även sexualiteten in då maktordningen förändras, 

exempelvis om en av kvinnorna skulle vara homosexuell eller bryta mot förväntade normer. 

Detta är ett exempel på hur intersektionalitet är tänkt att användas. Dock är det också viktigt 

att ha i åtanke hur de rådande idealen för dessa maktstrukturer ser ut.  

De los Reyes och Mulinari (2005) skriver om beständig ojämlikhet, ett begrepp som 

fokuserar på hur systematiska skillnader mellan grupper och individer bildas och 

reproduceras i olika historiska perioder. Ojämlikhetsskapandet sker i den sociala 

interaktionen mellan individer eller grupper och har lite samband med individuella val och 

beslut. Den beständiga ojämlikheten skapas genom att makthavarna (exempelvis i den 

patriarkala strukturen) ser till att ha möjlighet att inte släppa in och på så sätt kunna 

kontrollera olika grupper. Det som skiljer de olika motsatsparen åt, exempelvis man och 

kvinna, fungerar då som organisatoriska lösningar och bidrar till att bevara maktresurser 

som en grund för underordning och exkludering.   

 

De vanligaste begreppen som används inom forskning om hedersrelaterat våld är antingen 

ett feministiskt perspektiv, ett universalistiskt perspektiv eller ett socioekonomiskt 

perspektiv. Darvishpour (2008) skriver att alla dessa tidigare nämnda perspektiv har sina 

brister eftersom de saknar vissa betydande delar eller missar viktiga aspekter i att förklara 

vilken funktion det hedersrelaterade våldet har. Det finns både ett maktperspektiv, ett 

patriarkalt perspektiv och etniska särdag i hedersrelaterat våld. I denna studie utgår vi därför 

från ett intersektionellt perspektiv eftersom detta vidrör alla dessa nämnda delar genom att 

det tar upp makt, kön, sexualitet, etnicitet och klass. Eftersom denna studie är riktad till att 

studera hur professionella ser på hedersrelaterat våld är det av vikt att kunna använda en 

teori som även är fokuserad på att förklara våldets mekanismer överlag samt på hur 

professionella bemöter och handlar i ärenden där hedersvåld förekommer.    

 

Löfvenberg och Rahm (2007) poängterar att våld mot kvinnor inte uppstår ur ett vakuum 

utan är något som hämtar näring från de föreställningar samhället har vad gäller 

värderingar, attityder och det outtalade diskriminerande beteenden som leder till att kvinnor 

anses vara underordnade männen. Våldet blir en social process i samhället som upprepas och 

berör inte bara olika individer utan även har en betydelse som påverkar människor privat. 
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Därför blir de olika samhällsstrukturerna viktiga för att försöka förstå och förklara våldet. Vi 

anser därför att det är motiverat att använda intersektionalitet som teoriram eftersom 

begreppet förklarar sambandet och påverkan mellan de olika maktstrukturerna.  

 

 

Dramatriangeln 

 

För att analysera och förstå den enskilda professionelles erfarenheter och beskrivningar av 

mötet i det sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor används här också dramatriangeln som 

är en teoretisk modell om människors interaktion i dysfunktionella familjer.  I det följande 

redovisas modellen och hur denna kommer att motiveras som en förståelseram i denna 

studie. 

Dramatriangeln är en psykologisk och sociologisk modell av hur människor interagerar med 

varandra och beskriver hur en dysfunktionell familjestruktur kan se ut utifrån tre vanliga 

psykologiska roller som individerna spelar i en viss situation. De tre rollerna är offret som är 

den förtryckta, tyrannen som är den som förtrycker och hotar, och hjälparen som är den som 

hjälper offret, men inte för offrets skull, utan för att själv känna sig viktig och behövd. (Wells, 

2009). De involverade kan byta taktik och byta roller med varandra allteftersom situationen 

utvecklas. Det dolda målet för varje ”spelare” är att få sin outtalade psykologiska önskan 

besvarad på ett sätt som känns rättfärdigat utan att ta ansvar för den negativa påverkan av 

den enskildes handlingar mot andra (Wells, 2009). Tyrannen, hjälparen och offret kan bestå 

av enstaka individer, länder, etniska grupper eller andra olika kombinationer av människor. 

Wells förklarar att då genom att undvika svåra känslor förnekar vissa människor verkligheten 

och spelar istället hela tiden en roll. Detta beteende är inte frivillig eller medvetet, utan är 

starkt bestämt av vad som var acceptabelt i den miljö man växte upp i och vilken/vilka roller 

man spelade då (Wells, 2009).  

Figur 3. Dramatriangeln3: 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatriangeln illustreras som en upp- och nedvänd triangel där tyrannen och hjälparen står 

vid de översta två hörnen och offret står underst. Denna positionering ska visa att offret alltid 

                                                        

3 Tyrannen, Hjälparen och Ofrret. (Wells, 2009) 
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är i underläge för de andra två spelarna och de olika rollerna bidrar till en ohälsosam 

familjerelation som i verklighet inte gynnar någon av dem. Relationen mellan de inblandade 

byggs på lögn, förnekelse arrogans och hjälplöshet vilket leder till känslor av skam och skuld. 

Barnen i familjen lär sig alla tre roller och passerar dessa från den ena generation till nästa. 

Utifrån individens personlighet antas en primär roll, men individen har de andra två rollerna 

till sitt förfogande att använda vid olika situationer. Utanför den egna familjestrukturen kan 

spelarna anpassa sin roll beroende på hur viktig en viss relation är och vilka gränser som är 

satta. Till exempel kan en dominant familjefar vara en underdånig anställd inför sin chef. I 

Dramatriangeln finns det inga vinnare oavsett vilken roll individerna antar (Wells, 2009). 

Dramatriangeln används i denna studie som en tolkningsram för att analysera resultatet 

eftersom dess tre positioner kan kopplas till de olika roller som antas av personer som utövar, 

möjliggör och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
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4 VAL AV METOD 

 

Efter noga övervägande sågs en kvalitativ metod som mest lämplig för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

En kvantitativ metod ansågs inte lämplig i samma omfattning eftersom den inte ger samma 

nyanserade bild av de erfarenheter på individnivå som vi har som mål att undersöka. I en 

kvantitativ enkätstudie är både frågorna och svarsalternativen färdiga vilket inte lämnar 

utrymme för individuella erfarenheter och utveckling av svaren med följdfrågor (Elofsson, 

2005; Lööf, 2005). I en kvalitativ studie har vi förmånen att kunna ta del av informanternas 

kunskap på individnivå. 

  

4.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervju som redskap kan användas på många olika sätt, exempelvis kan de användas till att 

förmedla livshistorier, synpunkter och till att jämföra olika ståndpunkter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är viktigt att tänka på att antalet intervjuer är rimligt i förhållande till 

vad de ska användas till och till arbetets syfte och storlek (ibid.). Intervjun får inte orsaka 

informanterna skada, vilket även gäller för de praktiska aspekterna i själva utförandet av 

intervjun. Det är även av vikt vilka frågor som ställs, var intervjun sker och under vilka 

omständigheter. En anledning till valet av en kvalitativ metod med intervjuer som 

datamaterial är att det ger en möjlighet till att få erfarenheter och kunskaper kring ämnet 

hedersvåld utifrån de professionellas egna perspektiv och nya infallsvinklar. Detta i sin tur 

gör att andra möjliga aspekter som kanske inte hade funnits med vid studien början fångas 

upp vilket öppnar möjligheten till en bredare förståelse av företeelsen (Kvale & Brinkmann, 

2009; Larsson, 2005). 

För att göra datamaterialet tillgängligt för tolkning transkriberas intervjuerna, vilket innebär 

att ordagrant återge intervjun i textform. För att validiteten ska vara så god som möjligt ska 

intervjuerna transkriberas och sedan jämföras med ljudupptagningen för att i bästa möjliga 

mån tolka och försäkra att det intervjupersonerna har sagt har återgivits på ett korrekt sätt i 

transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4.2 Datainsamling och genomförande 

Våra intervjuer bygger på att tolka och förmedla kunskapen som informanterna ger under 

intervjutillfället som sedan utgör materialet i vår studie. 

I denna studie har ett strategiskt urval av informanter gjorts vilket innebär att författarna 

medvetet valt ut informanter som antas ha mest kunskaper om det valda 

undersökningsområdet (Bryman, 2002). Det som är tänkt att undersökas, det vill säga om 

möten med kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld eller hot om våld för att kunna på 

bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Informanterna kontaktades via e-post 

där vi bifogade missivbrev (se bilaga 2) med förfrågan om deltagande. Efter att e-post 

skickats och informanterna fått tid på sig att läsa och ta ställning till om de ville delta, tog vi 

kontakt via telefon. Villkor för deltagande och samtycke informerades vid intervjutillfället 

och underskrifter inhämtades (se bilaga 3). Vid ett tillfälle kunde inte skriftligt samtycke ges 

och vi fick ta ett muntligt samtycke. Kontaktuppgifter lämnades till informanterna för 

eventuella frågor.  

De fem informanter som vi intervjuade är verksamma inom ett för studien relevant yrke och 

har kunskap om hedersrelaterat våld. En av informanterna jobbade inom socialtjänsten, en 

med samverkan kring våldsutsatta kvinnor och tre på kvinnojourer. Informanterna hade 

jobbat med våldsutsatta kvinnor mellan 12 – 15 år. De professionella träffade kvinnorna olika 

länge beroende på vilken hjälp de behövde vilket kunde handla om allt ifrån några veckor till 

flera år. Alla intervjuer har skett på informanternas egen arbetsplats och spelats in med hjälp 

av diktafon och intervjufrågor har ställts utifrån en färdig intervjuguide (se bilaga 1). 

Informanterna har själva fått välja plats och tid för intervjutillfället. Intervjuerna tog mellan 

30 – 50 minuter och alla informanter i studien är kvinnor. Av de fem intervjuerna gjorde vi 

tre tillsammans och två var för sig.  

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en och samma 

färdigkonstruerade intervjuguide som användes vid alla intervjuerna. De semistrukturerade 

intervjuerna har gett möjlighet till följdfrågor och diskussion under intervjuerna för att 

säkerställa att informanterna uppfattat frågorna för att kunna besvara dessa så utförligt som 

möjligt. Detta har bidragit till att vi har kunnat försäkra att informanterna vid alla 

intervjutillfällen har fått och svarat på samma frågor även om följdfrågorna har varit olika 

beroende på svaren vi fått vilket säkerställer att vi har fått svar på studiens syfte och 

frågeställningar så att studien inte blir skev på ett felaktigt sätt. Vi har kunnat jämföra 

informanternas svar med varandra utan risk för att svaren har blivit vinklat (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

4.3 Databearbetning och analys 

I studien har vi valt att arbeta kvalitativt eftersom det ger möjlighet till att ha en öppen 

inställning till det insamlade materialet (Larsson, 2005). Materialet har 1) lästs igenom noga 
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för att få en överskådlig bild av innehållet, 2) analyserats genom färgkodning av de 

transkriberade intervjuerna. Färgkodningen har gjorts efter att innehållet i texten jämförts på 

likheter och skillnader utifrån studiens syfte och frågeställningar och utifrån dessa likheter 

och skillnader har materialet ordnats i olika kluster. Dessa kluster har sedan analyserats 

genom meningskategoriseringen av texten och sedan kodats och kategoriserats på nytt. I 

dessa kategorier hittade vi sedan letat underkategorier (Mannheimer, 2005). Resultatet av 

studien presenteras som kategorier och underkategorier vilka utgör svar på studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

4.4  Etiskt ställningstagande 

 

Codex (u.d) beskriver det fyra grundprinciperna för forskningsetik. Dessa fyra principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att intervjupersonerna ska informeras om deras 

samtycke, om forskningens syfte och ändamål och att det inte finns några dolda meningar 

bakom studien. Informanterna ska upplysas att det är helt frivilligt att delta i studien och att 

alla deltagare har rätt och möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta sin 

medverkan. Ingen får ta skada av att delta i studien och författarna skall måna om 

informanternas integritet och konfidentialitet. Informanterna ska delges att deras 

personuppgifter och allt insamlat material avidentifieras, behandlas konfidentiellt och att 

ingen obehörig kommer att ha möjlighet att få tag på dessa uppgifter. Deltagarna ska även 

informeras om att allt insamlat material endast skall användas till forskningsändamålet i 

studien och ingenting annat.  

Som i de flesta kvalitativa forskningsmetoder finns det ett dilemma med vissa öppna frågor 

där det finns en risk att intervjupersonen kommer att kanske dela med sig av information 

som kan vara av en känslig karaktär. Därför måste författarna ansvara för att inte använda ett 

olämpligt tillvägagångssätt även om det möjligen ges utrymme för detta i de etiska 

övervägandena. Ett sätt att säkerhetsställa detta är att innan intervjun påbörjas be 

informanterna att skriva på en samtyckesblankett och upplysa dem om att den information 

de uppger under intervjuprocessen kommer att behandlas med största konfidentialitet 

(Bryman, 2002; Codex, u.d). Vi har därför informerat informanterna i denna studie om att 

det är ett frivilligt deltagande i studien och att dessa har rätt att avbryta sitt deltagande under 

studiens gång utan att ange orsak till detta. Vi har inhämtat samtycke från alla informanter i 

studien med underskrift och/eller muntligt samtycke inspelat på diktafon. Materialet från 

intervjuerna kommer endast att användas till studien. Allt material kommer att bevaras så 

ingen obehörig kan komma åt materialet och förstöras efter studien har färdigställts. 
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5 Resultat och analys 

I det följande presenteras studiens resultat genom att först i sammanfattande figurer 

åskådliggöra resultatet som kategorier och underkategorier för de professionellas beskrivning 

av hur bedömer de professionella att ett ärende handlar om hedersvåld? Vilka eventuella 

svårigheter finns vad gäller omhändertagande av offren för det hedersrelaterade våldet samt 

Hur planläggs arbetet vid omhändertagande av utsatta kvinnor? Därefter presenteras 

innehållet i de olika kategorierna och underkategorierna. Resultat visar hur yrkesutövare i 

socialt arbete bedömer att ett ärende handlar om hedersvåld. 

5.1 Resultat 

Figur 4: Professionellas bedömningar och beskrivningar av hedersrelaterat våld 

 

Förklaringen till hur det professionella bedömer att våldet är hedersrelaterat ligger oftast i 

beskrivningen av hur stort handlingsutrymme den drabbade flickan har och vilka som finns 

med i hotbilden. Av studien framgår att de professionella anser att hedersrelaterat våld till en 

viss del beror på de kulturella aspekterna eftersom dessa innefattar regler som personer inom 

den aktuella kulturkretsen har blivit uppfostrade till och är extremt svåra att bryta mot. En 

informant beskrev kultur som följande: 

Kultur för mig är en samling av allt när det gäller livet kan man säga. Det är ju från den 

ekonomiska strukturen till den sociala strukturen och där ingår alla ideologier och religioner 

/.../ sen så ser jag inte kultur som något statiskt utan något som är föränderlig /.../ varje 

individ kommer med sitt bagage, man kan inte prata om kultur och stanna kvar det 

förändras från dag till dag (Informant, 3). 

Informanten ovan tycker inte att kulturen har den ledande rollen i det hedersrelaterade 

våldet och menar att det inte är avgörande vilken kultur offret har för att bedöma att ett 

ärende handlar om hedersrelaterat våld. Informant 4 uttryckte sig enligt följande angående 

jämförelsen mellan föräldrar till homosexuella barn och hederstänkande: 

Om en hel familj utesluter ett homosexuellt par vill de inte se det som heder /.../ Det är ju inte 

partnervåld eller mäns våld mot kvinnor och då blir det en del av en hedersstruktur, alltså 

ett kollektiv som är emot något för att du gör något på ett sätt som inte är okej (Informant, 

4). 

Bedömningar och 

beskrivningar av våldet 

Kategorier Underkategorier 

 Kulturella föreställningar Kollektiva handlingar, Heder 

 Patriarkala föreställningar Sexualitet, Könsroller 

 Makt Kontroll, Hierarki 
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Som framgår är det så att även familjer som inte vill ha kontakt med sina homosexuella barn 

har en form av kollektivt normtänkande som hederstänkandet eftersom dessa också bryter 

mot de kollektiva normer och värderingar om att man ska leva ihop i relationer som man och 

kvinna. Hedersvåld handlar således mer om föreställda strukturer än om kulturer, det vill 

säga om brott mot föreställda normer.   

Resultatet visar att om man växer upp i ett patriarkalt hederstänkande hem är det inte 

individen utan kollektivet som styr. Vidare framgår det att kulturen har betydelse för 

hedersproblematiken eftersom det handlar om attityder och om hur man ser på könsroller, 

relationer och familjestrukturer där hederstänkandet ingår. Dock påpekas att det är viktigt 

att veta att det handlar om flera perspektiv och inte bara kultur. En informant menar att man 

redan från födseln är en del av ett större sammanhang och det är kollektivet som avgör hur 

man handlar och tänker. Det är ett brott mot de normer och regler som kollektivet har satt 

upp och det som går emot dessa regler orsakar konflikter. Det är också genomförandet av 

våldet som är avgörande för hur de professionella definierar vilket slags våld som är aktuellt i 

ett visst ärende vilket exemplifieras enligt följande: 

Alltså våld är våld, där ser man ingen skillnad men det är klart i praktiken och 

genomförandet finns det skillnader. När vi pratar om våld mot kvinnor då menar vi en man 

som slår sin fru eller sambo men när det gäller hedersrelaterat våld då är det en familj, en 

släkt eller en hel by som står bakom det här tänkandet (Informant, 3). 

Utöver detta resultat framgår det i studien att kvinnans sexualitet också ses som en orsak till 

det hedersrelaterade våldet: 

Från hennes första dag har hon egentligen en uppgift och det är att hon är juvelen för 

mamma och pappa /.../ giftermålet och äktenskapet är ju målet med hela hennes uppfostran 

och så ska hon skyddas, hon är tänkt för en man som familjen högaktar /.../ för det är ju 

pengar med i de här spelen också /.../ och sen om det skulle visa sig att hon är defekt, då får 

föräldrarna skämmas och förlorar i ära och heder (Informant, 1). 

Informanterna menar att det hedersrelaterade våldet är, som tidigare konstaterats, ett 

kollektivt beslut och handlar i grund och botten om kvinnans/flickans sexualitet eftersom 

familjen skulle förlora sin heder om kvinnan skulle bli av med sin oskuld innan giftermål. Det 

kan även handla om rykten om påstådd sexualitet som kan ge upphov till det 

hedersrelaterade våldet. Det hedersrelaterade våldet innebär att flickan/kvinnan är 

kontrollerad under hela sitt liv och det har sin förklaring i sexualitet och oskuldstänkandet. 

Flickans uppväxt och uppfostran är en livslång träning i att bli en ”äkta och ärbar” kvinna. 

Om flickan ”smutsar ner” familjens heder på något sätt måste familjen ta tillbaka sin heder 

vilket resulterar i det vi kallar hedersrelaterat våld. Som framgår av studien handlar det 

hedersrelaterade våldet inte endast om kulturella och patriarkala föreställningar utan också 

om makt och kontroll. I bedömningen anser de professionella att anledningen och 

genomförandet skiljer sig från andra former av våld eftersom det är ett kollektiv som 

kontrollerar och straffar kvinnan för att ha gått emot kollektivets värderingar. I våld i nära 

relationer handlar det endast om mannens makt över kvinnan och en informant uttryckte 

skillnaden som följande: ”Våldet handlar om makt och kontroll i grund och botten men syftet med 
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dessa är lite olika/.../ det är en man som utför våldet i syfte att ha makt och kontroll ” (Informant, 2.) 

Det kan även handla om generationskonflikter eftersom barnen lättare kommer in i 

samhället, lär sig språket fortare och får utbildning och vänner. Barnen begär mer frihet 

vilket kan leda till att föräldrarnas/släktens kontrollbehov blir starkare. Resultatet visar 

också att det finns en syn om att det hedersrelaterade våldet uppkom i Sverige i samband 

med den tredje generationens invandrare som hade en önskan om att leva som resten av 

majoritetssamhället och uttrycks som nedan: 

Det var den tredje generationen som satte igång och ville vara anpassade och leva som halva 

svenskar och halva turkar, iranier eller hur man nu ville definiera sig som. De försökte 

komma in i samhället på riktigt /.../ Den tredje generationen tog inte hänsyn till vem som 

skulle gifta sig, de ville gifta sig med vem som helst /.../ Då blev familjen chokade och sa ’nej, 

nej, nej! Så här kan det inte gå till!’  De visade väldigt öppet och tydligt det är därför det blev 

en sån här explosion nästan (Informant, 3). 

Som framgår är detta en generationskonflikt om till exempel valet av partner och önskan om 

att gifta sig med vem man vill eller leva med som stod i konflikt med den äldre generationen.  

Figur 5: Hur yttrar sig problemen enligt de professionella? 

Svårigheter i arbetet  Kategorier Underkategorier 

 Bemötande Myndigheter 

 Praktiska svårigheter Säkerhet, Boende, 

Placeringar, samverkan 

  

Övriga svårigheter 

Ensamhet, Kvinnans 

känslomässiga process 

De professionella ser den huvudsakliga anledningen till att hedersrelaterat våld uppstår som 

flickans önskan om att själv ha kontroll över sitt liv. Handlingsplaner hjälper till att ta reda 

på vilka åtgärder som krävs. Det görs även en nätverkskarta för att se vilka som finns i 

kvinnans nätverk och hur de olika relationerna ser ut, samt en livslinje och var hon befinner 

sig på den. Utifrån dessa kan den professionella socialarbetaren avläsa när problemen 

började och vilka familjemedlemmar som är aktiva i hotbilden. Poängen med hot- och 

riskbedömningen är att hitta bästa sättet att placera kvinnan för att hon ska vara säker utan 

risk för att familjen eller släkt kan påverka. En informant förklarar varför det är viktigt att ta 

reda på hur hierarkin i familjen ser ut enligt följande:  

Det finns ju en struktur och vilka är vilka i det här? Man får en annan blick för det kan ju 

vara personer som bor utomlands som styr och det måste man veta och så måste man veta 

vad det är för position pappan har, är det så att han kanske är handikappad så sjunker 

statusen. Vem är storebror? Vem har störst status? (Informant, 4). 

Denna typ av information är avgörande i bedömningen om ett ärende handlar om 

hedersrelaterat våld eller inte. 
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I resultatet framgår att det är vanligt att man från början inte har en övergripande bild av 

våldets karaktär, omfattning eller hur allvarlig situationen ser ut. En informant uttryckte det 

som följande: 

Det händer att kvinnan är mycket mera utsatt än vad man från början har trott vilket kan 

göra det blir problematiskt och överlag kan det vara en svårighet i början att få en helhets 

bild av hur allvarlig situationen är (informant, 2).  

En annan informant uttryckte följande kring bemötandet på kvinnojouren utan kunskap om 

hedersrelaterat våld: 

När man kom till vanliga kvinnojourer där man inte jobbade med hedersrelaterat våld eller 

inte hade förståelse för hur det kunde fungera, då handlade det mycket om bemötande och 

det var först när muslimska kvinnor som märkte att när de kom till kvinnojourer för att de 

behövde hjälp så hade de [kvinnojouren] inte riktigt förstått problematiken och man hade 

kanske för mycket fördomar och såg på ett annat sätt (Informant, 4).  

I studien framgår att informanterna på kvinnojourerna tycker att det saknas kunskaper hos 

socialtjänsten i bemötandet av hedersrelaterade ärenden. En informant påpekade att kvinnor 

med annan etnisk härkomst än svensk kan ha svårare att lita på myndigheter eftersom de 

kanske kommer ifrån ett land där myndigheterna är korrupta. Det finns även svårigheter 

med att få kvinnan att öppna sig om hon tidigare inte blivit tagen på allvar. I studien framgår 

även att samverkan mellan olika myndigheter och enheter i en kommun kan vara 

problematiskt och att det kan bli konflikter om vem som har ansvar för olika åtgärder eller 

åtagande. En informant berättade att de har framtagit ett dokument som beskriver vilken 

enhet som har skyldighet att göra vad, vilket underlättar genom att visa på vilken enhet som 

har ansvar och skyldighet för det som behövs göras i ett specifikt ärende. Citatet nedan visar 

på svårigheterna i samarbete med andra myndigheter i det fortsatta arbetet med kvinnan när 

familjen vägrar att samarbeta vilket gör kvinnojourens arbete med kvinnan ännu svårare: 

Jag hade faktiskt klagomål kring ett ärende där kvinnans pass var hemma och familjen ville 

inte lämna det. Då var vi tvungna att skaffa pass eftersom migrationsverket tryckte på att 

hon måste komma och få sitt uppehållstillstånd [där pass behövdes för att styrka identitet] 

men det kan man inte göra utan pass, då är det moment 22 /.../den här tjejen valde att inte 

gå till polisen och då sätter det stopp för alla möjligheter runtomkring och arbetet blir 

mycket begränsat (Informant, 3). 

Detta är ett återkommande tema hos informanterna på kvinnojourerna att andra 

myndigheter inte tar hänsyn till vad kvinnan själv vill utan ofta tar beslut åt henne. Detta har 

resulterat i att många av offren har dåliga erfarenheter av bemötande från olika myndigheter. 

I studien framgår att även polisanmälningar kan bli problematiska i ärenden där 

hedersrelaterat våld förekommer: 

Polisanmälningar till exempel, det är inte helt lätt när det gäller hedersrelaterade ärenden. I 

början är det svårt att peka ut förövaren i de här brotten och kunna bevisa dem. Här är det 

ju ord mot ord om man säger så (Informant, 3). 
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I resultatet framgår svårigheterna i polisanmälningar om hedersrelaterat våld eftersom det är 

svårt att bevisa när det är ett kollektiv som sätter sig emot anklagelserna och kvinnans ord 

står då emot kollektivets ord. Ett nytt praktiskt problem som har uppkommit är att den 

moderna teknologin gör det lättare att ta reda på var en person befinner sig vilket försvårar 

säkerhetsaspekten i hedersrelaterade ärenden. En informant uttryckte att man ofta har svårt 

att hålla reda på de ”små sakerna” som öppna abbonemang, skyddade personuppgifter när 

man handlar på nätet, biblotekskort och att man ständigt måste ligga ett steg före ”Den 

moderna teknologin i samhället som gör att man kan hålla koll på en person med hjälp av 

mobiler, även om man är i USA så går det ju att hålla koll i Sverige” (Informant, 1.). Det 

finns även praktiska svårigheter i att skilja en individ från sin familj vilket en informant 

uttryckte på följande sätt: 

Och då gäller det ju att det är allvarligt, hon måste ju få hjälp att byta land och så 

personnummer, det ska ju inte gå att kunna spåra henne men då är det också såhär eftersom 

det ehh det ehh kommit många människor från till exempel Iran och Irak som bor vitt spritt 

ute i Sverige och de berättar för varann. Så det gäller att komma till ett sånt ställe där det 

finns minst risk att man blir igenkänd (Informant, 1). 

Svårigheterna med hedersrelaterat våld ligger främst i nätverket eftersom det oftast är svårt, 

eller rent av omöjligt, att samarbeta med familjen till skillnad från annat våld där man kan 

samarbeta med nätverket. Vid placeringar är det viktigt att kvinnan inte riskerar att bli 

igenkänd och att säkerhetstänket finns med hela vägen. Den moderna teknologin är ett 

problem vid placeringar eftersom det går att hänga ut en person via nätet där vemsomhelst 

kan ta på sig att utföra en våldshandling. Detta leder till att man inte vet vilka personer som 

utgör ett hot mot kvinnan. Om familjen får reda på var kvinnan befinner sig kan personalen 

pressas för att få träffa henne vilket leder till att man måste flytta henne igen. Ett problem 

som finns i mindre kommuner är svårigheten i att gömma kvinnan eftersom risken att bli 

igenkänd är stor. Informanterna uttryckte att det är av vikt att kvinnan är medveten om att 

risken och hotet kvarstår om hon skulle välja att gå tillbaka efter att ha brutit mot de normer 

och regler som familjen/släkten har satt upp. Andra aspekter som är svåra i arbetet är 

kvinnans ensamhet och känslomässiga process. En informant beskrev detta som: 

Trots att det kan vara svårt försöker man i möjligaste mån placera dessa flickor i familjer 

med liknande bakgrund eftersom processen efteråt gör att man blir väldigt isolerad och kan 

leda till att man går tillbaka till den familj som tidigare misshandlat henne (Informant, 1). 

Det kan vara svårt ur den aspekten att flickan kan känna skam när hon vet att hon kommer 

att peka ut sin familj och skämma ut de ytterligare efter att det hedersrelaterade våldet blivit 

känt hos myndigheterna. Det är ett större fokus på familjen när det handlar om 

hedersrelaterat våld, speciellt i ärenden där det är unga tjejer som riskerar att bli bortförda 

eller utsatta för andra övergrepp. Av resultatet framgår en viss förvirring kring begreppen 

hedersrelaterat våld, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. En informant beskrev 

det som följande:  

Hedersrelaterat våld är det här med kollektiva våldet /.../ i våld i nära relation är det inte 

alltid det behöver vara så att partnervåld som inte har heder till exempel två kvinnor som är 
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ett par bråkar, då kommer vi in på våld i nära relationer /.../ Likaså att man använder 

begreppet hedersrelaterat våld och man kanske inte skulle vilja använda heder för heder är 

någonting fint och så har man då smutskastat nästan heder för det låter inget fint. Heder 

ska vara något positivt (Informant, 4).  

Som framgår här, tolkas heder som något positivt. Det som blir en paradox är att detta 

positiva mål ska nås genom våld mot en annan människa och genom makt och kontroll. 

Svårigheterna ligger dessutom i det att de professionella inte är överens eller har samma 

kunskap kring de olika begrepp som används för att förklara vilket typ av våld det handlar 

om och därför råder det en förvirring kring begreppet hedersrelaterat våld. Informanterna är 

dock överens om att hedersrelaterat våld innefattar att våldet är en kollektiv handling. Detta 

kan tolkas som att de professionella behöver få reda på vilka som är inblandade i hotbilden 

för att kunna avgöra om ett ärende är hedersrelaterat: ”Det är ett ständigt övervägande så man 

inte gör fel när det handlar om hedersrelaterat våld, att veta att om man släpper ut henne, står då 

familjen eller släkten och väntar utanför?” (Informant, 1). Det har framkommit i studien att det 

finns andra risker i ärenden som handlar om hedersrelaterat våld som att kvinnan kan bli 

bortförd eller tvångsgift. Därför behövs ett annat slags tänkande än vad som gäller i en 

svensk kontext när individen skiljs från sin familj och vänner. Medvetenhet krävs i vilka 

kontakter som tas i dessa ärenden eftersom det förekommer att släktingar som inte finns i 

landet kan ändå vara med och medverka i hotbilden. Av resultatet framgår också att vilka 

som finns med i hotbilden och flickans status samt ålder är avgörande för att bedöma 

huruvida det rör sig om hedersrelaterat förtryck och/eller våld. Detta framgår mer tydligt i 

hur de professionella talar om säkerhetsaspekterna kring dessa ärenden. Det betonas också 

att det är viktigt att se till att kvinnan känner att hon orkar stå på egna ben efter att hon 

lämnat kvinnojouren och inte hamnar i ett destruktivt beteende som missbruk eller 

kriminalitet och uttrycks av en av våra informanter enligt följande: 

Vi har ju sett att kvinnor som får fly och inte har någon kontakt med familjen och som hittar 

andra familjekonstellationer så att säga, så att man hamnar i ett missbruk eller kriminalitet 

för att man behöver ha den här grupptillhörigheten (Informant, 5).  

Alla informanter i studien tyckte att det var viktigt att hålla sig uppdaterad vad gäller ny 

forskning kring mäns våld mot kvinnor. Informanterna uttryckte även vikten av kontinuerlig 

utbildning för att hjälpa de utsatta kvinnorna på bästa sätt.  

5.2 Analys  

Analysen av resultatredovisningen kommer i den följande texten att presenteras i två delar 

där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning,  intersektionalitet och dramatriangeln.  

5.2.1 Bedömningar och beskrivningar av hedersrelaterat våld 

I föreliggande studie kan vi konstatera att hedersvåld handlar om kulturella och patriarkala 

föreställningar om sexualitet och kön och att hedersvåld är ett straff som godkänns av ett 



 

25 

 

kollektiv eftersom kvinnan anses ha gått emot kollektivets värderingar. Tidigare forskning 

och vårt resultat visar på att de professionella ser detta som ett kollektivt beslut som 

genomförs av flera förövare (Al-Baldawi, 1998; Jemteborn, 2005; Khan, 2007; Thapar-

Björkert, 2009). Det råder delade meningar bland de professionella om vad kulturen har för 

betydelse för det hedersrelaterade våldet. En del informanter menar att kulturen har 

betydelse för hedersproblematiken eftersom det handlar om attityder, normer, värderingar 

och hur man ser på män respektive kvinnor, relationer och familjestrukturer. Våldet handlar 

om kvinnans sexualitet eftersom familjen anser sig förlora sin heder om kvinnan skulle bli av 

med sin oskuld innan giftermål eller ryktas ha haft sexuella relationer (Jemteborn, 2005).  

En del informanter menar dock att hederstänkandet är en del av kulturbegreppet men vill 

poängtera att det är viktigt att veta att det beror på flera aspekter och inte bara kultur. De 

menar således att hedersvåld handlar mer om strukturer än om kulturer, det vill säga att det 

är ett kollektiv som är emot något som en individ väljer att göra på ett annat sätt än vad 

kulturen och normerna dikterat. Det kan även handla om generationskonflikter som ger 

upphov till det hedersrelaterade våldet (Jemteborn, 2005). Betydelsen av att förstå det 

hedersrelaterade våldet är viktigt för att kunna hjälpa på rätt sätt (Alizadeh, Törnkvist & 

Hylander, 2011; Jemteborn, 2005; Khan, 2007). Enligt Mattson (2010), förväntas kvinnor 

och män bete sig efter de normer som råder i samhället och dessa normer avgör varför vi 

väljer att bete oss på ett visst sätt och varför vi reagerar när en individ beter sig på ett sätt 

som inte stämmer överens med det omedvetna mönstret vi bär med oss. Till viss del brukar 

detta förklaras som kulturella föreställningar men det är viktigt att veta att det inte endast 

handlar om kulturella föreställningar utan även om hur vi ser på män, kvinnor, sexualitet och 

normer.  

Utifrån ett intersektionellt perspektiv menar Mattson (2010) att kultur i förhållande till kön, 

makt och våld alltid kommer att bli tolkade utifrån hur vi själva ser på dessa och gör att vi 

ofta tolkar den våldsamme mannen som ”den andre” som om hederstänkande och kultur inte 

har något med den ”svenska kulturen” att göra.  Även där finns det en social struktur om vem 

som har mest makt och vem som befinner sig lägst i denna maktstruktur. Det finns straff för 

om man går emot kulturen som finns inom ett visst kollektiv och därför blir det lätt att man 

får en föreställning om ”de andras kultur”, något som kan beskrivas som att ta lagen i egna 

händer. Thapar-Björkert (2009) för liknande resonemang kring hur män får rollen som 

förövare i det hedersrelaterade våldet. Mattson (2010) menar att genom att ständigt påpeka 

det avvikande beteendet som felaktigt och handla utifrån detta återskapas de normer och 

värderingar som finns gentemot kön, sexualitet och makt inom ett visst kollektiv. Om vi utgår 

från att kultur handlar om de olika normer, regler och olika ”värden” som en människa bär 

med sig kan vi konstatera varför ett kollektiv kan ta ett beslut om att eliminera det som utgör 

ett hot mot dem. Ansatsen ligger i att försöka återskapa dessa föreställningar och att 

reproducera maktstrukturer. Detta handlar om hur en individ ser på sig själv, hur den 

uppfattar andra och vad som anses vara korrekt enligt dessa makstrukturer och då blir kultur 

något som ”styr och skapar ett gemensamt beteende i en grupp” (Mattson, 2010, s. 78).  
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Kultur har således en viss betydelse för det hedersrelaterade våldet men kan inte ensamt 

skyllas och man kan inte förklara detta utan att också klargöra vad som kultur och kulturella 

föreställningar är.  

Al-Baldawi (1998) menar att även hierarki är en konstruktion som handlar om makt. När 

man pratar om familjer med starkt hederstänkande finns det ofta tendenser att vilja förklara 

detta som något som endast förekommer i starkt patriarkala familjer. Eftersom de patriarkala 

föreställningarna handlar om kön och eftersom mannen i hederstänkande familjer befinner 

sig i högst hierarkin är det fortfarande av vikt att förstå att oavsett om familjen har 

patriarkala föreställningar eller inte, så handlar grundproblematiken om (kvinnans) 

sexualitet. I föreliggande studie gav informanterna en liknande förklaring där 

hederstänkande familjer ser kvinnas sexualitet som tänkt till en man som är utvald av 

familjen. Därmed anses kvinnan alltså inte ha en egen sexualitet, egna sexuella begär eller en 

egen fri vilja om den. Detta tänkande bryter således mot de mänskliga rättigheterna oavsett 

kultur eller specifika situationer. 

Fadern, brodern eller de manliga medlemmarna i ett kollektiv spelar rollen av tyrannen. 

Dessa personer har ofta fastnat i en falsk känsla av överlägsenhet och använder hot, ilska, 

förtryck och våld för att vidmakthålla sin maktställning, något som går att koppla till 

hedersrelaterat våld eftersom det har syftet att behålla de olika maktstrukturerna som 

kollektivet har satt upp. Tyrannen vill inte ha sin auktoritet ifrågasatt och anser att offret har 

felat och förtjänar att straffas eftersom denne har brutit mot de normer och värderingar som 

har satts upp, något som även våra informanter påpekat. Anledningen till att våldet får fortgå 

skulle kunna finna sin förklaring i att tyrannen kan ses i rollen som offer eftersom hans 

beteende kanske är ett inlärt resultat från föräldrarna och uppväxtmiljön (normer).  

Tyrannen kanske själv behandlades illa och istället för att ta itu med svåra och obekväma 

känslor som skulle få honom att känna sig vek och sårbar tar han ut sin frustration på andra. 

På så sätt behöver inte tyrannen skämmas för sina egna svagheter och tillkortakommanden 

och använder ilskan som ett omedvetet sätt att hålla skulden och depressionen borta (Al-

Baldawi, 1998; Namka, 2004). Enligt dramatriangeln är tyrannen ofta föredömande och 

visar ilska om andra inte gör som han säger och han anser sig vara berättigad att tvinga andra 

att lyda honom. Exempelvis genom att förhindra tjejer att delta i vissa skolaktiviter, 

förhindra kvinnor att delta i samhällsaktiviteter och förminska deras handlingsutrymme och 

frihet, något som informaterna har betonat som en del i det hedersrelaterade våldet (Namka, 

2004).  

Hjälparen i ett hedersrelaterat sammanhang skulle kunna vara offrets mor- eller farmor, eller 

annan kvinnlig medlem i kollektivet. Hjälparen har ofta en falsk känsla av att hon hjälper 

eller räddar offret när det i själva verket är ytterst nödvändigt för hjälparens självkänsla och 

självförtroende att känna sig behövd och betydelsefull. Hjälparen styr ofta andra genom att 

byta till offerrollen. Hon spelar martyr och hänvisar till alla uppoffringar hon gjort för offret 

och tyrannen. Hjälparen är ofta ångestfylld och måste ha kontroll över andra för att slippa ta 

itu med sina egna problem och känslor av otillräcklighet.  
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Hjälparen kan vara ett offer i dramatriangeln eftersom hon inte bara är underlägsen 

tyrannen, utan kanske även sina söner, andra manliga släktingar, männen i kollektivet och 

äldre kvinnor i släkten. Även om hjälparen inte bidrar aktivt till att hjälpa tyrannen kan hon 

möjliggöra en fortsättning av hans hot, våld och förtryck av offret genom att hålla tyst och 

inte ingripa när våldet sker. Hjälparen kan stödja sitt agerande med att tyrannens handlingar 

handlar om heder och är därmed korrekta (Namka, 2004). På detta vis bidrar hjäparen till att 

upprätthålla maktstrukturen och samtidigt inte sätta sig själv i positionen som tyrannen.  

Offret enligt dramatriangeln känner sig fast i sin livssituation, skäms för att hon ses som 

lättsinnig och oduglig och växlar mellan passivitet och ilska. Offret kan därmed hämna 

genom att agera tvärtemot det kollektivet anser vara rätt. Offret kan även finna en trygghet i 

att vara undergiven och undviker konfrontationer eftersom hon inte kan försvara sig. Offret 

känner att hennes känslor och behov inte betyder något och kan visa ilska gentemot tyrannen 

och hjälparen när de dikterar vad hon får och inte får göra. Hjälparen bidrar ofta stort till 

denna förvirring eftersom hon tilldelar offret den roll hon ska spela redan som barn därför att 

hon uppfostras som en del av ett större kollektiv där makstrukturen dikterar kvinnans roll, 

något som våra informanter har uppmärksammat. Hjälparen förser och utvecklar barnet med 

känslor av otillräcklighet, oro och en djup rädsla för de konsekvenser av ett felsteg som går 

emot den patriarkala familjestrukturen eller som besudlar familjens eller kollektivets heder 

(Namka, 2004). 

 

5.2.2 Svårigheter i det sociala arbetet 

En uppbrottsprocess tar tid och kvinnan går genom olika stadier enligt våra informanter. 

Informanterna menar att kvinnan ofta blir väldigt ensam när det handlar om hedersrelaterat 

våld eftersom nätverket försvinner, vilket kan vara ett skäl till att hon kan välja att gå tillbaka. 

Ett ytterligare problem är att kvinnorna kan ha svårt att lita på myndigheter och/eller inte 

tidigare ha blivit tagna på allvar. Vikten av att ställa rätt frågor för att göra en korrekt 

bedömning blir därför avgörande för att kunna hjälpa och skapa en relation till kvinnan 

(Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011; Jemteborn, 2005). I studien talar de professionella 

om vikten att låta kvinnan själv besluta om vilken väg som är rätt för henne att gå för att de 

inte ska känna att besluten togs åt dem. Jemteborn (2005) menar att frivilligorganisationer 

har lättare för detta eftersom de har en annan kunskap om hedersrelaterat våld än 

myndigheter. I studien talar de professionella om kvinnans rädsla att peka ut familjen, något 

som Alizadeh, Törnkvist & Hylander (2011) belyste i sin studie. Detta försvårar de 

professionellas arbete med kvinnorna exempelvis om kvinnan inte ville anmäla familjen så 

måste man hitta nya lösningar.  
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i ett bredare perspektiv i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar och följs sedan av en metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att klargöra begreppet hedersrelaterat våld samt undersöka hur de 

professionella bedömer och beskriver svårigheterna i det praktiska arbetet och hur de 

bedömer att ett ärende är hedersrelaterat.  

Utifrån föreliggande studie kan vi konstatera att de svårigheter de professionella upplever i 

ärenden av hedersrelaterat våld handlar mycket om att efterprocessen är svår då 

säkerhetsaspekten blir ett stort problem. Ett annat problem är att den som drabbas av 

hedersrelaterat våld ofta blir ensam när nätverket runt den drabbade försvinner helt när 

insatser från myndigheter avslutats. I och med den moderna teknologin har det tillkommit 

nya svårigheter när man pratar om säkerhetsaspekterna vilket har försvårat det praktiska 

omhändertagandet av utsatta kvinnor i största allmänhet. Det finns även svårigheter då man 

ska placera kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld. I studien har det framkommit att 

det är vanligt med missförstånd mellan olika myndigheter och kvinnojourer när de olika 

våldsbegreppen, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer 

används. Ansvarsområden och ansvarsfördelningen kan i vissa kommuner vara 

problematiskt om det inte finns klarheter i vem som ansvarar för vad samt hur våldet 

definieras.  

I föreliggande studie har olika myndigheters samarbete med och bemötandet av kvinnan 

framkommit som bristfällig och verkar vara problematiskt. De professionella försöker hålla 

sig uppdaterade kring hedersrelaterat våld och utbildar sig kontinuerligt för att kunna arbeta 

med våldsutsatta kvinnor på bästa sätt. Efter det akuta omhändertagandet betonar 

informanterna vikten av att stärka kvinnan och ge henne redskap och kunskap för att själv 

kunna ta makt över sitt eget liv med vetskap om att det finns hjälp att få om det skulle 

behövas. Det finns oftast inga särskilda handlingsplaner för arbetet med hedersrelaterat våld. 

Istället har de olika professionella tagit fram egna dokument som de använder vid 

omhändertagandet av kvinnorna i form av checklistor.   

6.2 Metoddiskussion 

 

Val av en kvalitativ metod för att få svar på studiens syfte och frågeställningar var avgörande 

för att uppfylla syftet. Hänsyn till vald metod och genomförande samt analys. Detta, då 

samtliga moment i metod, genomförande och analys väl beskrivits och gjorts lättförståeliga 
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så att läsaren kan bedöma kvaliteten i dessa. För att uppnå högsta möjliga validitet i denna 

kvalitativa studie har författarna formulerat frågeställningar så korrekta möjligt för att 

verkligen svara på studiens syfte. Frågeställningar, syfte och intervjufrågor är övervägda och 

diskuterade i metodseminarier och väl redovisade vilket torde uppfylla även detta kriterium. 

Reliabilitet blir svårt att fastställa i en kvalitativ forskning eftersom målet med själva studien 

är att upptäcka/beskriva kvaliteter ur ett visst fenomen  (Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 

2009). 
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7 SLUTSATSER 

 

I föreliggande studie kan vi konstatera att de professionella använder sig av hjälpmedel som 

nätverkskartor, livslinjer och checklistor för att bedöma om ett ärende är hedersrelaterat eller 

inte.  Om våldet är kollektivt är oftast avgörande för att ett ärende ska antas handla om 

hedersrelaterat våld.  

Samarbetet mellan myndigheterna behöver blir bättre och att mer fokus skall läggas vid 

omhändertagandet av de utsatta kvinnorna. Våra informanter upplevde att det finns en del 

praktiska svårigheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

Om det hedersrelaterade våldet handlar om strukturer inom både makt och sociala sfärer 

innebär det att synsättet och tankegången kring problematiken måste synliggöras, i 

synnerhet på den politiska fronten. Detta skulle kanske bidra till att makt- och 

samhällsstrukturer skulle förändras för att kunna förhindra eller åtminstone minska 

förekomsten av hedersrelaterat våld. De professionella har själva tagit fram dokument och 

riktlinjer för hur man ska handla i dessa ärenden. Studien har bidragit med ny kunskap om 

hur de professionella beskriver svårigheterna i arbetet med hedersvåldsdrabbade kvinnor. 

Detta kan bidra till ytterligare förståelse som kan användas av de professionella inom 

socialtjänsten och kvinnojourer vilka kommer i kontakt med offer för hedersrelaterat våld. 

Studien ger en aning om vikten av hur viktig det är att hålla ämnet levande genom 

regelbundna diskussioner och följa utvecklingen av forskning i ämnet. I resultatet har 

svårigheter med den moderna teknologin framkommit som ett nytt problem enligt de 

professionella, något som har varit svårt att finna i tidigare forskning. I resultatet har även 

placering av de drabbade kvinnorna i skyddat boende framkommit som ett problem eftersom 

hotbilden inte alltid är klarlagd samt att det exempelvis är svårt att hålla en person gömd i 

mindre kommuner.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Mer forskning behövs kring vad som händer efter att socialtjänstens och kvinnojourernas 

arbete med kvinnorna avslutats och hur efterprocessen ska utvecklas för att bäst stödja och 

skydda de drabbade kvinnorna, och hjälpa dem upprätthålla sina mänskliga rättigheter, 

oavsett kultur eller andra specifika situationer.  
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Bilaga 1 Intervjuguide. 

 

1. Vad har du för utbildning och befattning? 

 

2. Hur länge har du jobbat med detta? 

 

3. Vad är det mest intressanta med ditt jobb? 

 

4. Beskriv hur en vanligt arbetsdag ser ut för dig? 

 

5. Har ni en särskild handlingplan då det gäller fall med hedersrelaterat våld? 

FÖLJDFRÅGA: Hur skiljer detta sig från handlingsplan för annat våld? 

 

6. Hur skulle du beskriva begreppet ”kultur”? 

FÖLJDFRÅGA: Vilken funktion har begreppet kultur i relation till 

hedersproblematik? 

 

7. Anser du att det finns en skillnad mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld? 

FÖLJDFRÅGA: Beskriv skillnaden mellan våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld. 

 

8. Hur går du tillväga för att bedöma att ett ärende handlar om hedersrelaterat våld? 

 

9. Vilka svårigheter finns det i fall där hedersproblematik förekommer till skillnad 

från våld i nära relationer?  

FÖLJDFRÅGA: Vad är det svåraste med ärende där det förekommer hedersproblematik? 

 

10. Hur hanterar ni familjens/släktens inblandning? 

 

11. Har ni fått någon särskild utbilding i hur man arbetar med klienter med 

hedersproblematik? 

FÖLJDFRÅGA: Kan du beskriva utbildningen? Har den varit till hjälp tycker du? 

 

12. Har fallen som Fadime och Pela påverkat ert arbetssätt? 

FÖLJDFRÅGA: På vilket sätt då? 

 

13. Hur ser ni till att hålla er uppdaterade kring kunskapen om hedersrelaterat våld?  

FÖLJDFRÅGA: Får ni tillgång till ny forskning kring ämnet? 

 

14. Känner du att din arbetsplats kan erbjuda dig den kunskap du behöver för att 

kunna arbeta med fall där hedersproblematik förekommer? 

 

15. Är ämnet hedersproblematik något ni diskuterar i ert arbetslag (till exempel för att 

få vägledning eller synpunkter)?



 

 

  

 

Bilaga 2 Missivbrev 

Örebro Universitet 
i samarbete med 

Mälardalens Högskola. 
Institutionen för 
Hälsa, vård och välfärd. 
  
  
  
  

Förfrågan om deltagande i studie 

  
  

  
Vi är två studenter vid Örebro Universitet i samarbete med Mälardalens Högskola som 
planerar att genomföra en intervjustudie som en del av vårt examensarbete på 
socionomprogrammet. Ämnet för studien är familjevåld och syftet är att beskriva och 
analysera kvinnojourers tolkningar av hedersrelaterat våld visavi våld i nära relationer. 
  
Vi vänder oss till dig som arbetar på en kvinnojour och som har kunskap kring familjevåld 
inom det som kategoriseras som hedersrelaterat problematik och inom våld i nära 
relationer. 
  
Att delta i studien innebär att du kommer att intervjuas (ca 35 minuter) om dina 
erfarenheter om familjevåld relaterad till ovan nämnda våldskategorier. Intervjuerna 
kommer att skrivas till text och tillhörande personuppgifter (ålder, kön, tid i yrket) kommer 
att användas som bakgrundsdata. 
  
Obehöriga har inte tillgång till intervjuerna och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att all data presenteras i avidentifierat skick och att 
informanternas svar inte kan spåras. Nyttan med deltagandet är att medverka till att öka 
kunskaper och få en djupare insikt i familjevåld. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta närsomhelst under studiens gång 
utan att behöva ange skäl för detta. Du som väljer att delta kommer att kunna ta del av 
resultatet om så önskas, när arbetet är slutfört. 
  
Vi kommer att ringa upp dig om några dagar för att inhämta svar och för att ev. boka tid 
för intervjun. Vid frågar och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss! 
  
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Amelié Wideudde                                                           Shamim Ryding 

xxx                                                                   xxx 

xxx@student.mdh.se                                            xxx@student.mdh.se
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Bilaga 3 Samtyckte 
 
 
Samtyckesblankett       
 

 

 

Jag har tagit del av informationen  

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 

helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 
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Ort, datum 
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Underskrift  
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Telefonnummer 
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Underskrift 
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