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SAMMANFATTNING 

 

I denna fallstudie undersöks hur representanter ifrån olika verksamheter inom socialt arbete 

upplever samverkansarbete rörande ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. 

Alla respondenter är eller har varit medlemmar i en lokal resursgrupp mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. I resursgruppen ingår representanter ifrån länsstyrelsen, landstinget, polisen, 

skolan, socialtjänsten och ideell verksamhet. Studien bygger på sex intervjuer med represen-

tanter ifrån några av verksamheterna. Studien genomfördes under våren 2013.  

 

Av studien framkommer att hedersrelaterat våld och förtryck främst definieras som kollektivt 

utövad kontroll. Resultatet visar att definitionen är vedertagen inom resursgruppen men att 

förståelsen och kunskapen är splittrad i respondenternas olika hemverksamheter. Det fram-

kommer att respondenterna upplever samverkan som särskilt viktigt i ärenden gällande he-

dersrelaterat våld och förtryck, då dessa ärenden tenderar att vara mer komplexa än andra. 

Respondenterna upplever att deltagandet i resursgruppen har bidragit till mer kunskap gällan-

de hedersrelaterat våld och förtryck, men att det även har gett förståelse för de olika verksam-

heternas roller i arbetet. Samsynen på problemet och förståelsen för varandras verksamheter 

upplevs gynna samverkansarbetet. Lagar, fragmenterad kunskap inom hemorganisationerna, 

tidsbrist, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och otydliga direktiv från ledningen 

beskrivs utgöra svårigheter vid samverkan. Resultatet visar också att det finns ärenden där 

möjligheten att hjälpa klienter som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är begränsat 

trots fungerande samverkan.  

 

Sökord: heder, hedersmord, hedersrelaterat våld och förtryck, samverkan, samarbete, socialt 

arbete, organisation, sociala verksamheter/myndigheter, länsstyrelsen, landsting, skola, polis, 

socialtjänst, ideell verksamhet, sociala representationer, rollteori, organisationsteori 
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ABSTRACT 

 

This is a case-study that examines collaboration between authorities in the field of social work 

regarding honour related violence and oppression. The study is based on interviews with six 

persons representing different social work organizations within a local collaboration group 

with a special mission to coordinate on the subject honour related violence and oppression. 

This study is made during the spring of 2013. The collaboration group constitutes the case of 

the study.  

 

The result shows that honour related violence and oppression primarily defines as control ex-

ercised by a collective. The collaboration group shares this definition, but the knowledge and 

the understanding regarding honour related violence and oppression is fragmented within each 

organization. The result shows that the respondents find collaboration between authorities 

especially important in cases of honour related violence and oppression because of its com-

plexity. The respondents experience the collaboration group as being important regarding 

possibilities for collaboration within the area. The respondents mean that the membership in 

the collaboration group gains better knowledge and understanding regarding honour related 

violence and the roles of different organizations. The shared view and knowledge of honour 

related violence and oppression create opportunities for collaboration within this group. 

 

Examples of obstacles concerning collaboration are described as laws, fragmented knowledge 

of honour related violence and oppression within the organizations, employee turnover, high 

workload, time constraints, unclear organizational management and emergency contingencies. 

The result also shows that the authorities sometimes experience that they are unable to help 

clients despite functioning collaboration.  

 

Keywords: honour, honour killings, honour related violence and oppression, collaboration, 

cooperation, social work organization, social authority, health care,  police, school, social 

service, social representation, role theory, organisational theory 
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INLEDNING 

För att skapa effektiva insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
1
 i Sverige är samverkan 

mellan myndigheter en nödvändighet (Socialstyrelsen, 2007). Frågor om HVF är komplexa 

och involverar många olika verksamheter på det sociala arbetets fält. Behovet av samverkan 

är därför både nödvändigt och viktigt. Samverkan i allmänhet mellan verksamheter har visat 

sig vara svårt av en rad olika orsaker (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 

Socialstyrelsen, 2007). Samverkan kring HVF kan uppfattas som en än mer komplex process 

som innebär extra utmaningar. När det gäller samverkan kring HVF är det rimligt att anta att 

detta blir särskilt komplicerat, bland annat på grund av frågornas känslighet, dess förankring i 

kulturella föreställningar och avsaknaden av en enhetlig definition. Denna uppsats handlar om 

förutsättningar, vinster och svårigheter med samverkan vid HVF. 

 

Våld i hederns namn har av Förenta Nationerna uppmärksammats som ett globalt problem 

sedan slutet av 1990-talet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), 2010). Enligt United 

Nations Population Fund (2013) dödas tusentals unga kvinnor varje år i hederns namn och 

problemen har blivit mycket uppmärksammade även i Sverige. Ekström (2010) menar att de 

såkallade hedersmorden på tre svenska flickor med invandrarbakgrund under slutet 1990-talet 

och början av 2000-talet utgjorde upptakten till en svensk debatt som är högaktuell än idag.  

 

Den 31 oktober 2012 avslöjade tv-programmet Kalla fakta hur socialtjänsten i Töreboda 

misskött ett fall där två tonårsflickor trots misshandel och dödshot inte fick hjälp att lämna sitt 

hem. Fallet rubricerades som HVF. En av orsakerna som lyftes fram var att socialtjänsten i sin 

utredning inte tog hänsyn till att polisen bedömt hotrisken för flickorna som mycket hög. So-

cialtjänst och polis samverkade inte för att skydda flickorna, trots att detta är ett av myndighe-

ternas viktigaste uppdrag och detta drabbade i slutändan de utsatta.  

 

En heltäckande och säker kartläggning av förekomsten av HVF i Sverige är svår att genomfö-

ra, bland annat just därför att det saknas en enhetlig definition av HVF. Flera svenska studier 

har dock försökt kartlägga HVF genom att redovisa att det finns ett stort antal ungdomar i 

Sverige som upplever sitt liv begränsat av släktingar och anhöriga (Socialstyrelsen, 2007; 

Ungdomsstyrelsen, 2009). I en av de svenska kartläggningarna uppgav 70 000 ungdomar mel-

lan 16-25 år att de inte själva fritt kunde välja framtida äktenskapspartner. Studierna visar att 

utsatta ungdomar sällan själva söker hjälp av myndigheter men också att myndigheterna säl-

lan är initiativtagare till anmälan. De som får hjälp av exempelvis socialtjänsten är de ungdo-

mar som själva förmår kontakta myndigheterna när situationen blir för svår. Det kan därmed 

spekuleras kring stora mörkertal gällande hur många som faktiskt är utsatta (ibid.).  

 

Örebro är ett av de fem län i Sverige där Länsstyrelsen har erbjudit olika verksamheter såkal-

lade spetskompetensutbildningar gällande HVF (BRÅ, 2010). Örebro län har i samband med 

detta skapat en resursgrupp av de som har genomgått utbildningen. Enligt Thor (2009) har 

resursgruppen i Örebro län stor kunskap, vilken används som stöd i arbetet med att motverka 

och förebygga HVF i länet. Studier om förekomsten av HVF i Örebro län visar att verksamhe-

terna i länet inte är överens om ansvars- och rollfördelningen i arbetet med HVF och att sam-

verkan mellan verksamheter är i behov av utveckling (Thor, 2009; Hannah, 2011). I förelig-

gande studie undersöks hur några av medlemmarna i Örebro läns resursgrupp upplever sam-

verkansarbetet vid HVF.  

                                                           
1
 I studien används fortsättningsvis förkortningen HVF för hedersrelaterat våld och förtryck  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förutsättningar, vinster och svårigheter med 

organiserad samverkan mellan olika offentliga verksamheter i arbetet med HVF.  

 

Studien genomförs som en fallstudie av en särskild samverkansgrupp – resursgruppen mot 

HVF i Örebro län. Syftet besvaras utifrån följande fyra frågeställningar; 

 

- Upplever verksamhetsrepresentanterna enighet i samverkansgruppen när det gäller hur 

HVF ska förstås? 

 

- Upplever dessa representanter att de föreställningar om HVF som finns i samverkans-

gruppen överensstämmer med de föreställningar som råder inom den egna verksamhe-

ten?  

 

- Hur ser representanterna på den egna respektive de andra verksamheternas roll i arbe-

tet med HVF? 

 

- Vad upplever representanterna som vinster respektive svårigheter vid samverkansarbe-

te gällande HVF?  

 

 

DISPOSITION 
 

Uppsatsen inleds med en bakgrund rörande de politiska åtgärder som gjorts gällande HVF i 

Sverige. Här presenteras också den lagstadgade skyldigheten att samverka och bakgrunden till 

Örebro läns resursgrupp mot HVF. Sedan följer en genomgång av nationell och internationell 

tidigare forskning på området fördelat på två huvudteman; HVF och samverkan. Därefter re-

dogörs för teoretiska utgångspunkter i studiet av samverkan. De teoretiska begrepp som an-

vänds är sociala representationer, organisationskultur, rollbegreppet, domänkonsensus och 

domänkonflikt och integration. Här presenteras också tidigare forskning om gynnande och 

hämmande faktorer vid samverkan. Studiens metod utgör nästkommande del där det tydligt 

redogörs för hur studien genomförts samt finns en diskussion rörande metoden. Följande del 

är studiens resultat och analys, vilka presenteras gemensamt utifrån fem olika teman. Detta 

preciseras sedan i studiens slutsatser. Sist förs en slutdiskussion om studiens resultat.  

 

 

BAKGRUND 
 

Politiska interventioner mot hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Under perioden år 2003-2007 avsatte den svenska regeringen sammanlagt 180 miljoner kro-

nor för insatser mot HVF. Det var främst länsstyrelserna, men också andra myndigheter, som 

fick i uppdrag att med hjälp av det ekonomiska stödet genomföra olika typer av insatser (In-

tegrations- och jämställdhetsdepartementet, 2008). Regeringen tillsatte också en handlings-

plan med 56 åtgärder gällande bland annat HVF (BRÅ, 2010). Länsstyrelsen i Östergötland 

fick år 2005 det särskilda uppdraget att stödja och bedriva arbete mot HVF på nationell och 

länsöverskridande nivå (Justitiedepartementet, 2005). Under nästkommande period år 2007-

2010 fortsatte regeringen att satsa på insatser mot HVF i samma anda. "Länsstyrelserna har 
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uppdraget att ge stöd till insatser som kan förebygga och ge stöd och skydd till utsatta för he-

dersrelaterat våld och förtryck" (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2010, s. 2).  

 

Regeringen definierar HVF enligt följande; 

 
Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kultu-

rella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld 

och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors fak-

tiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör ex-

empelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och 

skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld, och ibland även 

dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet 

och uttryck kan också drabbas (Regeringen, 2013). 

 

Länsstyrelserna har också fått särskilda medel för att stärka lokal samverkan mellan verksam-

heter gällande mäns våld mot kvinnor och HVF (Integrations- och jämställdhetsdepartemen-

tet, 2010). Regeringen fortsätter att ge öronmärkta pengar för arbetet mot HVF till landets 

länsstyrelser. Nyligen fick Örebro länsstyrelse cirka 600 000 att fördela på projekt mot HVF i 

länet (Örebro länsstyrelse, 2013a).  

 

Lagstiftad skyldighet att samverka 

 

Skyldigheten för myndigheter att samverka finns stadgat i 6 § Förvaltningslagen (1986:223); 

”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamhe-

ten”. Samma skyldighet återfinns också i de lagar som styr olika myndigheters verksamheter
2
. 

Alla verksamheter som möter barn och unga har skyldighet att ”[…] genast anmäla till social-

nämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (14 

kap. 1 § SoL).   

 

Resursgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro län 

 

Samhället består av aktörer som ansvarar för olika områden inom vilka individen behöver 

hjälp och stöd. Det är därför viktigt att det finns insikt i varandras ansvars- och kunskapsom-

råden, samt utarbetade rutiner för samverkan mellan verksamheter vid HVF (Östergötlands 

länsstyrelse, 2010). I Örebro län har man med bakgrund i regeringens uppdrag skapat en 

överenskommelse om samverkan för kvinnofrid som bland annat handlar om samverkan gäl-

lande HVF. Resursgruppen mot HVF inrättades år 2006 som en del av denna överenskom-

melse. Resursgruppen består av 24 yrkesverksamma från länsstyrelsen, landstinget, skolan, 

polisen, socialtjänsten och ideell verksamhet. Länsstyrelsen fungerar som sammankallande för 

gruppen (Örebro länsstyrelse, 2013b). Resursgruppens uppdrag formuleras på följande vis; 
 

[Resurs]gruppens medlemmar finns till för samråd, stöd och vägledning inför hantering, bedöm-

ning och beslut i enskilda ärenden, i första hand för sin egen yrkeskår/arbetsplats. Gruppens med-

lemmar utgör också en resurs för information, utbildning och kompetensstöd, i första hand för den 

egna yrkeskåren/arbetsplatsen och i andra hand till andra aktörer (Örebro Länsstyrelse, 2011).  

 

Resursgruppen träffas ungefär två-tre gånger per halvår då de får utbildning och har gemen-

samma samtal och diskussioner kring frågor som uppstår i de olika verksamheterna. Några i 

resursgruppen föreläser om HVF för andra verksamheter i länet.  

 
                                                           
2 Se 3 § Polislagen (1984: 387), 29 kap. 13 § Skollagen (2010:800), 26 § e Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 

763), 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Förståelsen av hedersrelaterat våld och förtryck i offentlig debatt och forskning  
På uppdrag av svenska institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har Jensen, 

Schmidt, Nordin Jareno och Roselius (2006) via danska socialforskningsinstitutet, genomfört 

en forskningsöversikt gällande insatser mot HVF i sex europeiska länder (Sverige, Norge, 

Danmark, Holland, Storbritannien och Frankrike). Enligt författarna startade forskning kring 

HVF först på 1980-talet. Systematisk forskning om insatser tog fart först under 2000-talet. 

HVF har varit en stor fråga i offentlig debatt och i politik, men insatserna saknar till stor del 

stöd i utvärderingar och forskning. I studien framkommer att man i den offentliga debatten 

främst förstår HVF utifrån kultur eller kön - antingen som uttryck för "de andras" kultur (et-

niska minoritetsgrupper med invandrarbakgrund) eller som uttryck för mannens förtryck av 

kvinnan (universellt patriarkalt förtryck). Hellgren och Hobson (2008) har studerat hur media-

la och politiska debatter fördes i Sverige efter de tre uppmärksammade så kallade hedersmor-

den på Sara Abed Ali (år 1996), Pela Atroshi (år 1999) och Fadime Sahindal (år 2002) och 

menar att dessa förklaringsmodeller blev två "läger" i debatten. Jensen m.fl. (2006) menar att 

HVF är komplext och att dessa två förklaringsmodeller är alltför ensidiga. Även en tredje för-

klaringsmodell har uppkommit i både offentlig debatt och forskning. Denna brukar kallas den 

intersektionella förklaringsmodellen (Hellgren och Hobson, 2008; NCK, 2010). Detta per-

spektiv innebär att hänsyn tas till hur olika faktorer, såsom klass, kön, religion, ideologi, kul-

tur och generationsskillnader påverkar varandra när man vill förstå HVF. Carbin (2008) skri-

ver om HVF som politiskt problem i Sverige och menar dock att den intersektionella förklar-

ingsmodellen i värsta fall kan innebära att man bara lägger ihop olika förklaringar (ex. kultur 

och kön) och istället riskerar att hamna i en okritisk inställning till de kategorier som en inter-

sektionell modell kan bygga på.  

 

Jensen m.fl. (2006) menar att utvärderingar av insatserna mot HVF i de undersökta europeiska 

länderna är mycket begränsade och att behovet av mer dokumenterad erfarenhet är stort. 

Kulczycki och Windle (2011) som har gjort en litteraturöversikt kring studier om hedersmord 

i MENA-regionen (Middle East, North Africa) skriver att tillgången på forskning kring ämnet 

är begränsad, att den håller låg kvalitet och att mörkertalet kring hedersmord är stort. Broom, 

Sibbritt, Nayar, Doron och Nilans (2012) genomförde en tvärsnittstudie i två stora indiska 

städer där de via intervjuer undersökte indiska mäns erfarenhet av bland annat HVF. Förfat-

tarna menar att det saknas vetenskapliga studier som inte har ett ”förrövare/offer-perspektiv”. 

Sådana studier menar författarna skulle bidra med nya perspektiv som gör det möjligt att se 

strukturella mönster i förekomsten av våldet. Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) nämner 

i sin forskningsöversikt att det behövs mer forskning kring insatser och även kritisk gransk-

ning av hur insatser skapas på regional nivå utifrån nationella politiska interventioner.  

 

Definitionsproblematik och urskiljning från annat våld och förtryck 

Ett centralt problem som återkommer i studier om HVF är att begreppet saknar vedertagen 

definition (Jensen m.fl. 2006; Håkansson, 2006; Björktomta, 2006). De los Reyes (2003) 

skriver i en rapport för Integrationsverket att definitionen av HVF är avgörande för hur prak-

tiken utformas. Författaren beskriver att svensk socialtjänst i mötet med klienter främst har 

använt sig av kulturella förklaringsmodeller. Detta har lett till att klienter bemötts schablon-

mässigt vilket innebär risk för felaktiga åtgärder. Baianstovu (2012) har i sin avhandling om 

mångfald som demokratins utmaning intervjuat socialsekreterare. Här framkommer att verk-

samheter som gör anmälningar om barn som misstänks fara illa till socialtjänsten anger att 
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ärendet är hedersrelaterat och uttrycker att det är familjens kulturella bakgrund som utgör 

grunden för oron. Detta verkar bero på oreflekterad bedömning ensidigt grundat på männi-

skors kulturtillhörighet, vilket socialsekreterarna ser som problematiskt då det inte är ett soci-

alt problem att vara invandrare. Möjligheten att i dagsläget tolka innebörden av HVF på olika 

sätt drabbar i slutändan de utsatta och deras möjlighet till stöd.  

 

Jensen m.fl. (2006, s. 39ff) presenterar ett försök att urskilja HVF ifrån annat våld utifrån tre 

dimensioner av våldet - våldets form, vilka som är involverade och i vilka situationer våldet 

uppstår. Författarna menar att en precisering av begreppet HVF som kan användas gemensamt 

i det sociala arbetet efterfrågas från många håll. Formerna liknar till stor del andra typer av 

våld. De innefattar fysiskt våld, psykiskt våld, utpressning och utfrysning, kränkning, sexuella 

övergrepp och i sin mest extrema form även mord. Vad gäller de involverade så är offren of-

tast kvinnor (även om män också drabbas). Våldet utförs eller sanktioneras av flera personer, 

främst av familjemedlemmar och oftast av män (även om kvinnor ofta är inblandade på olika 

sätt). De involverade är inte bara kärnfamiljen utan även andra släktingar och kan innefatta 

både lokala och globala familjerelationer. Situationen utmärks av att handlingen utförs med 

motiv om upprätthållandet av familjens heder och att offret ses som skyldig till brott mot den-

na. Våldet anses därmed vara berättigat och innebär belöning för personen som utför hand-

lingen. Våldet uppstår ofta i situationer som handlar om de ungas reproduktion av familjen, 

främst gällande frågan om äktenskapspartner. Kulczycki och Windle (2011, s. 1451ff) beskri-

ver hedersmord på liknande sätt; offren är oftast unga kvinnor, förövaren är oftast en manlig 

bror eller manlig kusin. Våldet är sanktionerat av familjen och kvinnornas roll är främst att 

utöva press på den som ska genomföra mordet. Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) pre-

senterar i sin forskningsöversikt svårigheten i att även heder som enskilt begrepp inte har nå-

gon vedertagen vetenskaplig definition.  

 

Det praktiska arbetet och verksamheters olika roller 

Jensen m.fl. (2006) beskriver att det sociala arbetet mot HVF i Sverige främst sker inom soci-

altjänst, skola och ideella organisationer. Upprättandet av skyddade boenden har varit en av 

de mest prioriterade frågorna kring utvecklandet av insatser. Andra insatser som är vanliga i 

Sverige är råd och stöd, samtalsgrupper, utbildning och information. Nedan följer ett antal 

exempel på olika verksamheters roll i arbetet med HVF som undersökts i vetenskapliga studi-

er. Exemplen berör några av de verksamheter som ingår i den resursgrupp som studeras. 

 

Polisen har ett stort ansvar och inflytande i arbetet med HVF. Gill, Begikhani och Hauge 

(2012) menar att vilket skydd och vilka insatser som erbjuds människor i akuta situationer i 

mångt och mycket handlar om den enskilde polismannens bedömning av situationen. Denna 

brittiska studie visar att polisen ofta kritiseras för att avfärda hedersrelaterad brottslighet ge-

nom att agera utifrån stereotypa föreställningar om offer och förövare och betrakta brotten 

som kulturella uttryck härrörande från etniska- och/eller minoritetskulturer. Genom intervjuer 

med svenska poliser och granskning av polisutredningar har brottsförebyggande rådet under-

sökt den svenska polisens hantering av hedersrelaterad brottslighet (Ekström, 2012). Riskpo-

lisstyrelsen har utvecklat ett metodstöd för hantering av hedersrelaterade ärenden. Det finns 

även ett framarbetat riskanalysinstrumentet som heter ”Patriark”. Studien visar dock att sär-

skilda rutiner i de enskilda polisdistrikten saknas och att ”Patriark” sällan används. I intervju-

erna framkommer att poliserna utgår ifrån olika definitioner av HVF. Trots att rikspolisstyrel-

sen formulerat en definition finns det dels de som inte känner till den, dels de som upplever 

den oanvändbar och otillräcklig som vägledning (ibid.). 
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Skolväsendet möter alla Sveriges barn och ungdomar vilket innebär att deras sätt att bemöta 

HVF har stor påverkan på hur problemet hanteras. Darvishpour, Lahdenper och Lorenz 

(2010) har gjort en forskningsöversikt av studier som genomförts kring skolans möte med 

HVF. I studien framkommer att hantering av de fall som skolpersonalen definierar som HVF 

genomsyras av rädsla för att agerandet ska leda till ökad stigmatisering, främlingsfientlighet 

och fördomar mot etniska minoriteter. Gruber (2007) menar i sin intervjustudie med skolkura-

torer att de som i övrigt är trygga i sina arbetsroller och arbetsmetoder blir osäkra över hur de 

bör handla vid misstanke om HVF. De tenderar då att lita till manualer och policydokument 

framtagna av exempelvis länsstyrelserna istället för sin egen praxisbaserade kunskap. Aliz-

deh, Törnkvist och Hylander (2011) har genomfört en intervjustudie med bland annat skolku-

ratorer där det framkommer att de speciella omständigheterna kring HVF innebär att skolku-

ratorerna inte vågar vidta åtgärder som att kontakta den unges familj eller tala med skolled-

ningen om problematiken, av rädsla för att den unges situation ska förvärras. Skolan beskrivs 

dock i båda ovan nämnda studier som en upplevd ”frizon” för ungdomarna där de kan göra 

sådant som de inte får göra efter skoltid (exempelvis sminka sig och träffa kamrater av det 

motsatta könet) (ibid.). 

    

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (2001:253) det sociala ansvaret för invånarna i 

kommunen. Därigenom har de också ett ansvar att hjälpa människor utsatta för HVF. Baians-

tovu (2012) menar att det har skapats en rädsla för HVF i samhället, vilket lett till att fler 

ärenden än tidigare där sådan problematik misstänks anmäls till socialtjänsten. I sin bok om 

tvångsäktenskap beskriver Schlytter (2004) socialtjänstens roll gällande HVF som samhällets 

företrädare i arbetet med att hjälpa och skydda den utsatta. Schlytter (2004) menar att social-

sekreterare ofta har svårt att avgöra huruvida en situation med en ungdom i konflikt med sina 

föräldrar är uttryck för en ”vanlig” konflikt eller om ungdomen faktiskt är utsatt för alltför 

stränga och hårda kontrollfunktioner från föräldrarna. Baianstovu (2012) beskriver socialsek-

reterarnas roll som en balansakt mellan att riskera att ett barn far illa eller att agera på ett sätt 

som betraktas som fördomsfullt och diskriminerande. Schlytter (2004) menar att denna pro-

blematik kan leda till att socialsekreterarna inte vågar agera.  

 

Till landstinget kommer alla slags människor som av olika skäl är i behov av vård. Detta ger 

landstinget en möjlighet att upptäcka HVF och vidta vidare åtgärder. Björk och Heimer 

(2008) menar att hälso- och sjukvården innehar en nyckelroll i upptäckt och identifikation av 

våldsutsatta. Länsstyrelsen i Skåne (2007) har tagit fram ett kunskapsunderlag gällande HVF 

riktat till hälso- och sjukvården. Där lyfts också hälso- och sjukvårdspersonalens roll fram 

som de första i vårdapparaten som möter människor utsatta för HVF. Därför är kunskap om 

fenomenet bland denna personal av särskild vikt. Björk och Heimer (2008) framhåller att 

våldsutsatta ofta tvekar att uppsöka myndigheterna av rädsla för att våldet ska trappas upp och 

därför kan bemötandet från sjukvårdspersonalen vara avgörande för den utsattas fortsatta age-

rande.  

 

De verksamheter som beskrivits ovan är några av de som behöver samverka kring bland annat 

HVF. Studierna visar tydligt att det saknas en samsyn på problematiken och att detta skapar 

problem i arbetet och att det drabbar de utsatta.  

 

Samverkan mellan verksamheter i socialt arbete 

 

Samverkan är en form av samarbete 

Boklund (1995) skriver att ”ordet samarbete anger att några personer eller funktioner arbetar 

samman, det vill säga gör något tillsammans. Men det kan också ses som ett överordnat be-
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grepp, som rymmer flera olika dimensioner” (s. 45). Författaren redogör vidare för fyra nivåer 

av samarbete. Den första nivån utgörs av separation som innebär icke-samarbete. Det kan 

tyckas som att samarbete pågår när flera funktioner arbetar parallellt inom samma ärende, 

men detta kan göras utan att funktionerna interagerar eller arbetar tillsammans. Nästa nivå 

kallas koordination vilket är när funktioner samordnar sina verksamheter. Detta innebär ex-

empelvis att en funktion kan överföra ett ärende till en annan funktion utan att faktiskt samar-

bete sker (som ett remissförfarande). Den tredje nivån kallas kollaboration. Detta är den nivån 

där samverkan sker. Här bibehåller varje funktion sitt ansvarsområde men i vissa frågor sker 

ett mer integrativt samarbete. ”Kännetecknande för detta är att man gemensamt stöter och 

blöter problemen, man träffas och diskuterar ett fall eller har på något annat sätt en återföring 

till den andra parten vad man kommit fram till” (s. 46). Samverkan kan på så sätt ses som 

komplementärt till det vardagliga arbetet då den bygger på grundtanken om att olika funktio-

ner kan tillföra något som gör att en uppgift kan lösas på ett mer optimalt sätt. Den sista nivån 

kallas sammansmältning som innebär att funktioner och verksamheter integreras och delar på 

samma arbetsuppgifter (Westrin, 1986 i Boklund, 1995).    

 

Samverkan i socialt arbete  

I en stor andel av Sveriges kommuner förekommer samverkan inom socialt arbete. Samverkan 

förekommer mellan kommunens egna verksamheter, som socialtjänst och skola, men även 

mellan exempelvis socialtjänst och polis. Samverkan kring exempelvis barn som far illa för-

väntas bidra till ökad möjlighet till helhetssyn på barnets situation och dessutom ökad kompe-

tens i arbetet. Det är dock inte vetenskapligt vederlagt att det faktiskt bidrar till bättre resultat 

för klienterna. Däremot är det den rådande uppfattningen bland professionella att när samver-

kan fungerar bidrar den till positiva resultat (Socialstyrelsen, 2006). Goldkind och Pardasami 

(2012) redogör för ett samverkansprojekt mellan ett antal socialkontor i New York. En slut-

sats de drar är att samverkan mellan verksamheter inom socialt arbete kan bidra till att den 

sociala sektorns alltmer begränsade ekonomiska resurser fördelas bättre.  

 

Mclean (2011) återger en undersökning om samverkan kring utåtagerande barn placerade i 

vård utanför hemmet i Australien. Deltagarna i studien utgjordes av socialarbetare, vårdperso-

nal, skolpersonal och fosterhemsföräldrar. Framträdande i resultatet var att olika teoretiska 

ramverk, gällande tolkning och angreppssätt av barnets beteende, resulterar i krockar som 

påverkar beslut kring vård, placering och behov av övrigt stöd. Bättre kommunikation mellan 

de olika aktörerna och insyn i ”de andras” processer, praxis och teoretiska referensramar skul-

le enligt studien förbättra samverkan och bidra till ökad förståelse av de beslut som fattas. Det 

som också framgår av studien är en känsla av maktobalans. Företrädarna för de olika verk-

samheterna betraktar sig själva som maktlösa medan makten finns hos ”de andra”.   

 

Socialstyrelsen (2006) framhåller att olika verksamheter tenderar att fokusera på sitt eget 

uppdrag. De professionella efterfrågar samverkansdokument som sätter upp ramarna för arbe-

tet. Goldkind och Pardasami (2012) menar att verksamheter behöver en ledning med gemen-

samma målbilder och engagemang som prioriterar samverkan för att arbetet ska fungera.  

  

Verksamheters uppfattning om varandra 

Gällande samverkan i arbetet kring HVF konstateras i en rapport från Östergötlands länssty-

relse (2007, s. 16) att skolpersonalen i Örebro län tvekar att anmäla misstänka HVF-fall av 

rädsla för att socialtjänstens agerande ska vara felaktigt. En förbättring av kommunikation och 

tydligare ansvarsuppdelning anses behövas för att samverkan mellan skola och socialtjänst 

ska komma till stånd.   
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Ekströms (2012) genomgång av ett antal hedersrelaterade ärenden visar att målsäganden i 

50% av de undersökta utredningarna var känd hos socialtjänsten innan polisanmälan. Trots att 

poliserna uttrycker att samarbetet med socialtjänsten fungerar, visar de granskade utredning-

arna att polisen ibland missar möjligheten att ta hjälp av denna. Exempelvis tidigare social-

tjänstjournaler används sällan i utredningsarbetet, trots att sådana finns att tillgå. De problem 

som uppstått med samverkan har enligt de intervjuade hängt samman med person snarare än 

organisation. Förståelse för varandras roller framhölls enligt studien som en avgörande kom-

ponent för fungerande samverkan.  

 

I en studie av insatsen skyddat boende för flickor utsatta för HVF beskriver Wikström och 

Ghanizor (2010) hur boendepersonal riktar kritik gentemot socialtjänsten gällande dess famil-

jeorienterade inriktning. Socialtjänsten tenderar att lägga stor vikt vid att återförena barnet 

med dess biologiska familj. Boendepersonal anser att flickorna behöver bli kvar på boendet 

under en längre tid för vård och stöd, men upplever att socialtjänsten vill att vistelsen bör vara 

kortvarig för att så snart som möjligt ersättas av eget boende/familjehemsvistelse/återförening.  

 

Av studierna ovan framkommer att samverkan upplevs medföra bättre resursfördelning och 

arbetsresultat. Dock behövs kunskap om olika verksamheters roller och ansvar för att samver-

kansarbetet ska fungera. Även tydlig ledning som prioriterar samverkan framstår som centralt.  

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER I STUDIET AV SAMVERKAN 
 

Nedan presenteras teorier och begrepp som bildar den tolkningsram med vars hjälp studiens 

resultat tolkas. Först presenteras begreppet sociala representationer som är ett verktyg för att 

förstå hur föreställningar om HVF skapas och förändras genom den kommunikation och in-

teraktion som sker i samverkansgruppen samt hur föreställningarna kring HVF ser ut i de oli-

ka verksamheterna. Sociala representationer används också som verktyg för att djupare förstå 

respondenternas föreställningar om den egna och de andra verksamheternas roller i arbetet 

med HVF. De sociala representationerna är både individuella och kollektiva och utvecklas på 

så sätt i ett slags samspel mellan bland annat de individuella erfarenheterna, yrkestillhörighe-

ten, den organisatoriska kontexten och dess kultur. För att förstå organisatoriska sammanhang 

och hur dessa påverkar respondenterna och samverksansarbetet används organisationskultur-

begreppet. Vad gäller respondenternas olika organisatoriska sammanhang och positioner så 

kan det uppstå olika rolltolkningar i arbetet med HVF. Rollbegreppet används för att förstå de 

olika rollförväntningarna från rollinnehavaren själv och från andra. Dessa kan vara motstridi-

ga och eventuellt leda till rollkonflikter. Därefter redogörs för begrepp som handlar om hur 

samverkan mellan verksamheter kan förstås; domänkonsensus, domänkonflikt och integration. 

Slutligen presenteras en sammanställning av gynnande och hämmande faktorer för samver-

kansarbete.  

 

Sociala representationer 

  

Teorin om sociala representationer är en vidareutveckling av Durkheims teori om kollektiva 

representationer och handlar om hur föreställningar om den värld som finns runtomkring ska-

pas i social interaktion. Dessa föreställningar blir till en slags naiv vardagskunskap (”common 

sense”), vilken hjälper subjekt att orientera sig och hålla samman i en social tillvaro (Chaib 

och Orfali, 1995). Jodelet (1995) menar att en vedertagen definition av sociala representatio-

ner är att ”de utgör en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt syfte 

och som påverkar den verklighetsbild en viss social grupp konstruerar” (s. 32). Författaren 
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menar att sociala representationer fungerar som tolkningssystem och påverkar på så sätt hur 

människor förhåller sig till sin omvärld. Chaib, Danermark och Selander (2011) skriver att 

teorin om sociala representationer kan förklara hur vardagskunskap om ett visst fenomen ut-

formas och transformeras i en social praktik genom kommunikation och interaktion. Jodelet 

(1995) beskriver tre frågor att ställa för att undersöka beståndsdelarna hos en social represen-

tation; ”Vem vet och varifrån vet man? Vad och hur vet man? Om vad vet man och med vilka 

konsekvenser?” (s. 39-40). Att kartlägga sociala representationer är ett sätt att tolka och skapa 

förståelse för hur människor tänker kring ett visst fenomen. 

 

Organisationskultur 

 

Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2004) menar att organisationer består av historiskt 

etablerade kulturer. Dessa utvecklas i samspel mellan organisationens uppdrag och strukturel-

la utformning, omgivningskraven samt alla de medarbetare som bär upp organisationen. Kul-

turen innefattar informella normer och värderingar som påverkar organisationernas inre liv 

och yttre verksamhet. Organisationsmedlemmarna socialiseras in i organisationens kultur. 

Organisationskulturen påverkar hur medlemmarna tänker och agerar. Utifrån organisations-

kulturen skapas sociala representationer om olika fenomen. Den identitet som kommer utav 

organisationens kultur avgör den enskilde organisationsmedlemmens upplevelse av sin upp-

gift i de olika situationer denne stöter på i arbetslivet. En effekt av detta sätt att tänka är också 

att organisationsmedlemmarna i situationer när de bedömer att det inträffade inte tillhör deras 

verksamhetsområde tar hjälp av andra aktörer och deras erfarenheter. I den komplexa appara-

ten av offentliga organisationer finns alltid en risk att olika organisationskulturer ”krockar”, 

exempelvis på grund av olika sociala representationer gällande ett visst fenomen. 

 

En organisation påverkas av både inre och yttre krav. De inre kraven utgörs av organisatio-

nens olika medarbetare i form av vad de bär med sig in i organisationen. De yttre kraven 

kommer från aktörer i omgivningen som organisationen interagerar med. Ledningens roll kan 

utifrån begreppet organisationskultur förstås som att omväxlande skydda, utveckla och för-

ändra organisationen. Ledningens beslut definierar eller omdefinierar organisationens uppgift 

och roll, och därigenom även organisationens identitet. Att den politiska och administrativa 

ledningen delar värderingar och normativa utgångspunkter med de övriga i organisationen 

skapar ömsesidig tillit och är därigenom viktigt för en organisations överlevnad (ibid.). 

 

Organisationen, medarbetarna och deras roller 

 

När en person uppvisar beteenden som är i enlighet med vad som förväntas och dessa beteen-

den utförs i interaktion med andra människor för att nå ett visst reslutat menar Katz och Kahn 

(1978, s. 187ff) att detta är ett uttryck för rollbeteende. Det handlar om att spela sin givna roll 

i ett kollektivt mönster. Utifrån detta går det att betrakta mänskliga organisationer som rollsy-

stem. Den som agerar inom ramen för en organisation iklär sig en yrkesroll som är förknippad 

med organisationens aktiviteter vilken bland annat består av ett antal förväntade beteenden. 

Katz och Kahn (1978) beskriver hur en yrkesroll formas av personens egna attribut och inre 

personella faktorer i kombination med de förväntningar på rollen som personen mottar från 

andra inom och utom organisationen, samt den organisatoriska kontexten i sig självt.  

 

Yrkesrollen och personens beteende formas och upprätthålls av rollförväntningar. Dessa för-

väntningar kan komma ifrån personer med yrken som relaterar till den egna rollen, de yrkes-

beskrivningar som ges av organisationens ledning men också ifrån egna uppfattningar om 
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vilka beteenden som sammanhänger med yrkesrollen. Hur personen upplever förväntningarna 

på den egna yrkesrollen kan kallas för rolluppfattning (ibid.).  

 

Katz och Kahn (1978) menar att rollkonflikt uppstår när två eller fler rollförväntningar krock-

ar och är motstridiga. I extremfallet kan en förväntning omöjliggöra uppfyllandet av en annan. 

Detta handlar ofta om att olika ”rollsändare” har olika förväntningar på samma yrkesroll, men 

kan också uppstå när samma person förväntas inneha två eller fler roller samtidigt. Konflikt 

kan också uppstå när andras förväntningar på individens roll skiljer sig från individens egna 

förväntningar. Individen måste själv tolka sin roll utifrån både sina egna och andras sociala 

representationer vilka innehåller rollförväntningar. Utformningen av rollen sker i ett samspel 

mellan individen, de andra medarbetarna och arbetets praktik.  

 

Domänkonsensus och domänkonflikt 

 

När organisationer med skilda uppdrag och institutionella logiker samarbetar kring ett gemen-

samt område kan de olika organisationerna enligt Grape (2006) förstås som verksamhetsdo-

mäner. Organisationernas möjlighet till lyckad samverkan hänger enligt detta resonemang 

samman med om man har gemensamma målsättningar för sitt agerande. När olika verksamhe-

ter samverkar kring ett gemensamt mål är det också av betydelse hur de olika verksamheterna 

förhåller sig gentemot varandra. Om verksamheterna förmår respektera de gränser som finns 

mellan de olika verksamhetsområdena så är det ett uttryck för domänkonsensus vilket ökar 

möjligheterna för lyckad samverkan. Domänkonsensus kan beskrivas innebära att man har 

förståelse och respekt för varandras sociala representationer och roller inom ett visst område. 

Om organisationerna däremot inte kan komma överens om vem som är legitim företrädare för 

ett visst område, om de olika organisationerna gör så kallat domänanspråk på det område vil-

ket de ska samverka kring, kan det uppstå vad som kallas domänkonflikter. Verksamheters 

förmåga till integration med varandra i samverkansprojekt avgör då huruvida verksamheten är 

att betrakta som innehavande en hög eller låg grad av domänkonsensus- eller domänkonflikt 

(ibid.). 

 

Samverkansformers grad av integration 

 

Samverkan mellan olika verksamheter kan anta olika former och vara mer eller mindre integ-

rerade. Graden av integration mellan verksamheterna kan beskrivas utifrån fyra olika sam-

verksansformer. Den form som har lägst grad av integration innebär att verksamheter anord-

nar regelbundna möten där man utbyter kunskap, knyter kontakter och gemensamt planerar 

gränsöverskridande aktiviteter. Två andra former som innebär en aning högre integration är 

att verksamheterna ingår formella överenskommelser som anger en samordning av aktiviteter 

mellan verksamheterna eller att man utser särskilda samrådsgrupper som har till uppgift att 

lotsa klienter mellan verksamheterna. Den form som har högst integration kan kallas multidi-

sciplinära team där man arbetar mer kontinuerligt och praktiskt med enskilda klienter eller 

grupper. Samverkan kan än mer förstärkas genom exempelvis samordning av personal, lokali-

sering, datasystem eller budget (Axelsson och Bihari Axelsson, 2007).  

 

Samverkansproblematiker; integration och makt 

 

Vid samverkansarbete kan det vara så att olika sociala representationer om ett fenomen ska 

mötas och dessa kan vara förenliga eller motstridiga. Danermark och Germundsson (2011) 

beskriver hur maktmekanismer i sociala representationer kan utmana och transformera repre-

sentationer om ett visst objekt vid interprofessionell samverkan. Författarna beskriver att olika 
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professionskulturer innebär att aktörer kan ha olika mycket makt. När professionella ska sam-

verka måste de ha en modell (uppfattning) om det objekt de ska samverka kring. Dessa mo-

deller kan vara olika mycket utvecklade och kan hypotetiskt benämnas som starka eller svaga 

modeller. Författarna tecknar fyra möjliga scenarion. Det första är när professionella med lika 

och utvecklade modeller möts. Här uppstår troligen en oproblematisk situation utifrån ett 

maktperspektiv. Det andra är när professionella med starka och olika modeller interagerar. 

Här kan antingen modellerna samverka i harmoni eller så uppstår konflikt kring vilken repre-

sentation som ska vara den gällande. Det tredje scenariot är om professionella med olika star-

ka respektive svaga modeller möts. Här finns en risk att de svaga oreflekterat övertar de starka 

modellernas representationer. Det fjärde är då professionella med svaga modeller samverkar. 

Antingen utvecklar de en gemensam representation som passar alla aktörernas verksamheter 

eller så finns det en stor risk att scenariot genererar svårigheter i samverkansarbetet.  

 

Sammanställning av gynnande och hämmande faktorer vid samverkan 

 

I litteratur om samverkan framkommer flera faktorer som kan påverka hur samverkansarbete 

fungerar (Boklund, 1995; Danermark och Kullberg, 1999; Leathard, 2003; Vanclay, 2003; 

Danermark, 2005; Axelsson och Bihari Axelsson, 2007; Germundsson, 2011). Dessa faktorer 

kan hänföras till olika nivåer av den sociala verkligheten. Nedan följer ett urval av de gyn-

nande och hämmande faktorer som lyfts fram i litteraturen presenterade i ett schema utifrån 

tre olika nivåer. Den första är samhällsnivån som innefattar strukturella och politiska faktorer. 

Den mellanliggande nivån rör faktorer som uppstår gällande de organisatoriska förhållandena. 

Den sista är medarbetarnivån som innefattar aktörernas internaliserade beteenden och tankar, 

det vill säga sociala representationer. Alla de faktorer som beskrivs nedan kan vara gynnande 

och hämmande i olika grader. Schemat nedan ska inte ses som statiskt då det inte finns klara 

gränsdraganingar mellan varken faktorerna eller nivåerna, utan dessa överlappar varandra.  

 

Samhällsnivå – struktur och politik 

 Ansvarsfördelning mellan verksamheterna  

 Lagstiftning och andra riktlinjer  

 

Organisationsnivå 

 Fysisk/geografisk närhet mellan verksamheter 

 Graden av samverkansarbetets förankring i hemverksamheten 

 Ledningens tydlighet i de olika verksamheterna  

 Organisatoriska skillnader mellan verksamheter (villkor, uppdrag, mandat)  

 Personalomsättning 

 Resurser (tid, arbetsbelastning)  

 Skillnad i utbildningsbakgrund  

 

Medarbetarnivå (individer och grupper i organisationen) 

 Attityder till varandra  

 Engagemang och meningsfullhet  

 Upplevda gemensamma mål i samverkansgruppen  

 Kulturella skillnader (värderingar, synsätt, språkbruk)  

 Kunskap om det gemensamma samverkansobjektet (exempelvis HVF)  

 Kunskap om varandras yrkesroll och verksamhet  

 Revirbevakande och statusskillnader  

 Tillit och förtroende  
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METOD 
 

Studiens design; fallstudie i form av kvalitativa intervjuer 

 

Forskningsdesign är den övergripande struktur som styr och vägleder det konkreta arbetet 

med insamling och analys av data. Valet av forskningsdesign och metod påverkar stora delar 

av studiens utformande. Aktuell studie utgår ifrån en fallstudiedesign och är genomförd i form 

av kvalitativa intervjuer. Fallet i aktuell studie utgörs av resursgruppen.  

 

Forskning delas vanligtvis upp i två olika forskningsstrategier; kvalitativ respektive kvantita-

tiv. Kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på individers subjektiva uppfattning och tolkning 

av den sociala verkligheten och ämnar skapa kontextuell förståelse (Bryman, 2011, s. 39ff). 

En fallstudiedesign innebär att man noggrant studerar ett avgränsat fall vid ett tillfälle (Bry-

man, 2011, s. 48, 73ff). I en kvalitativ fallstudie studeras på så vis fallet i sin verkliga kontext. 

Därmed kan hänsyn tas till fallets komplexitet. Studiens syfte är att fånga resursgruppmed-

lemmarnas egna uppfattningar och upplevelser av samverkan vid HVF. En kvalitativ fallstu-

die är därmed en lämplig design.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att ”syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller upp-

fattningar om något fenomen” (s. 78). Då vårt syfte med studien är inriktat på just responden-

ternas upplevelser av samverkan är den kvalitativa intervjun en lämplig metod. Bryman 

(2011, s. 412ff) menar att det är flexibiliteten i den kvalitativa intervjun som gör den attraktiv 

som metod. Denna metod innebär att intresset är inriktat på respondentens utsagor och att det 

finns utrymme för fylliga och uttömmande svar. Metoden inrymmer en möjlighet att följa 

svarens riktning och därmed också en möjlighet att anpassa intervjun efter vad respondenten 

betonar som viktigt. I denna studie är detta betydelsefulla metodegenskaper då det ger re-

spondenterna utrymme att själva lyfta fram vad som är centralt vad gäller samverkan kring 

HVF.  

 

Intervjuerna har utformats likt vad Bryman (2011, s. 415) kallar en semistrukturerad intervju. 

Detta innebär att vi i intervjuerna utgått ifrån en intervjuguide med bestämda teman, men att 

frågorna formulerats på ett sådant sätt att respondenten har frihet att själv formulera svaren (se 

bilaga 2). Det har funnits möjlighet att behandla temana i olika ordning och möjlighet att även 

ställa andra frågor utifrån vad som uppkommit i intervjun. Detta skapar förutsättningar för att 

verkligen fånga respondenternas upplevelser. Som förberedelse inför intervjuerna läste vi 

Kvales (2009) bok om den kvalitativa forskningsintervjun för att kunna genomföra så bra in-

tervjuer som möjligt.  

 

Urval av litteratur 

 

Patel och Davidsson (2003) menar att forskaren måste ha relativt god kunskap om problem-

området innan studiens specifika syfte formuleras. Föreliggande studie startade med att vi 

genomförde en grundlig genomläsning av både populärlitteratur och vetenskaplig litteratur 

som letades fram via universitetsbibliotekets och stadsbibliotekets egna sökmotorer, samt ge-

nom samtal med personer från Örebro rättighetscenter, Örebro länsstyrelse och Örebro uni-

versitet som har kunskap på området HVF. Därefter användes flera databaser för att hitta rele-

vanta internationella och nationella vetenskapliga artiklar och böcker. Sökningen skedde i 

”Libris”, ”Summon” och ”Social services abstract”. Sökandet av relevant litteratur har också 

gjorts via referenslistor i utvalda artiklar, avhandlingar och böcker. Urval av den litteratur som 
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används i aktuell studie gjordes med hjälp av relevanta sökord och sedan genom kritisk 

granskning av studier för att avgöra om innehållet var relevant för studiens syfte.  

 

Studiens svenska sökord: 

heder, hedersrelaterat våld, hedersrelaterat våld och förtryck, hedersmord, samarbete, samver-

kan, samverkan socialt arbete, polis, skola, socialtjänst, landsting  

 

Studiens engelska sökord: 

honour, honour related violence, honour based violence, honour killings, collaboration, col-

laboration social work, organization  

 

Bryman (2011, s. 97ff) menar att man bör använda litteraturgenomgången till att motivera den 

egna forskningsfrågan. Vid litteraturgenomgången upptäckte vi ganska snart att flera forskare 

konstaterade att HVF är ett område som är i stort behov av mer forskning, inte minst kring 

olika verksamheters insatser mot HVF. Flera studier som visade på svårigheten för professio-

nella i olika verksamheter att veta hur de ska hantera problematiken och deras kritiska syn på 

varandra, ledde slutligen fram till studiens syfte om att studera professionellas upplevelse av 

samverkan kring HVF.  

  

För att samla kunskap kring politiska interventioner och bakgrunden till resursgruppen har vi 

använt följande hemsidor för att hitta relevant information; regeringen, Östergötlands länssty-

relse, Örebro länsstyrelse, Socialstyrelsen, Örebro kommun, Polisen, landstingens gemen-

samma hemsida och Örebro läns landsting. 

 

Urval av respondenter 

 

Under förarbetet till aktuell studie upptäcktes att det fanns en resursgrupp som samverkade 

kring HVF i Örebro län. Vid en kontakt med Örebro länsstyrelse som är sammankallande för 

gruppen väcktes intresse för medverkan i aktuell studie. Resursgruppen består av yrkesverk-

samma från länsstyrelsen, landstinget, skolan, polisen, socialtjänsten och ideell verksamhet. 

  

Bryman (2011, s. 434ff) beskriver målstyrt urval som lämpligt då man avser göra kvalitativa 

intervjuer. Urvalet är strategiskt på så sätt att forskaren väljer ut respondenter utifrån en för-

väntan om att de är relevanta för studiens syfte. Valet av resursgruppen tedde sig naturligt 

eftersom de arbetar med samverkan kring HVF. På grund av resursgruppens storlek och aktu-

ell studies begränsade tidsaspekt kunde inte alla intervjuas. Eftersom studiens syfte handlar 

om samverkan mellan olika verksamheter bestämdes att ambitionen skulle vara att få en re-

spondent från varje huvudverksamhet som finns representerad i resursgruppen. Frågan om 

deltagande ställdes per mail till alla i gruppen via sammankallande vid länsstyrelsen. Det var 

svårt att få tag på tillräckligt många respondenter och därmed kontaktades också de som nyli-

gen avslutat sitt deltagande i resursgruppen. Slutligen hade intervjuer med sex respondenter 

bokats. Tyvärr lyckades vi bara få med respondenter från fyra huvudverksamheter. Av ano-

nymitetsskäl kan det inte presenteras vilka verksamheter de arbetar inom. Att alla huvudverk-

samheter inte finns representerade kan innebära en viss brist i studien. Alla sex intervjuer 

gjordes på respondenternas arbetsplatser för att underlätta deltagandet.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

 

I studien har vi inspirerats av hermeneutik och abduktion gällande förhållandet mellan teori 

och empiri. Båda förhållningssätten handlar om att röra sig mellan delar och helhet vid studiet 
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av den insamlade empirin. Den hermeneutiska cirkeln innebär att skapa samband mellan 

sammanhang, förförståelse och det som ska tolkas. Detta innebär att resultatet bearbetas mel-

lan delar och helhet, förförståelse och tolkningsobjekt, tolkningsobjekt och kontext och så 

vidare (Gilje och Grimen, 2007; Kvale, 2009). I studien har vi eftersträvat att studera vår em-

piri genom att koppla respondenternas individuella uttalanden till resursgruppen som helhet, 

med hänsyn till den kontext i vilken de olika verksamheterna respektive resursgruppen befin-

ner sig, samt den situation som uppkommer i själva intervjun. Kvale (2009) menar att herme-

neutiskt förhållningssätt innebär att forskaren tolkar det sagda med medvetenhet om att fors-

karens egna förförståelse präglar de frågor som ställs i en intervju. I föreliggande studie har vi 

under förberedelserna läst tidigare studier som på olika sätt behandlar både HVF, socialt arbe-

te med HVF och samverkansarbete, vilket innebär att vi har en förförståelse av hur de här 

problemen hanterats och beskrivits tidigare. Dessa kunskaper har förmodligen haft en stor 

inverkan på vilket sätt materialet har tolkats och analyserats. Vår tidigare erfarenhet, kunskap 

och förutfattade meningar gällande de olika verksamheterna bör också utifrån en hermeneu-

tisk synvinkel vägas in i tolkningen av resultatet och vi har medvetet ifrågasatt vår teoretiska 

ram och vår tolkning under analysens gång. Abduktion är en kombination av induktion och 

deduktion vilket likt hermeneutik innebär en slags växelverkan mellan teori och empiri (Patel 

och Davidsson, 2003, s. 24ff). Abduktion kan beskrivas som rekontextualisering. Sohlberg 

(2009, s. 130) beskriver det som att sammanhang skapas åt observationerna via abstraktioner 

för att göra dem begripliga. Med hjälp av teorier om sociala representationer, olika begrepp 

från organisationsteori, rollteori och samverkansteori har vi i föreliggande studie skapat ett 

abstrakt sammanhang utifrån vilket vi försöker förstå vår empiri. Teorierna har i viss mån 

valts ut på basis av det som framkom i intervjuerna men också använts för att skapa teoretisk 

förståelse innan intervjuerna genomfördes.  

 

Bearbetning och analys 

 

Analys i kvalitativa studier kan komma att revideras flera gånger då sättet analysen bedrivs på 

formas utav det insamlade resultatet i takt med att tolkningsarbetet pendlar mellan teori och 

empiri. Kvalitativa intervjuer bör spelas in då det ger forskaren en möjlighet att notera inte 

bara vad som sägs utan också hur det sägs (Bryman, 2011, s. 428ff). I studien spelades inter-

vjuerna in och transkriberades för att sedan kodas och kategoriseras. Patel och Davidsson 

(2003, s. 121) skriver att en kvalitativ analys alltid måste börja med att forskaren läser igenom 

svaren upprepade gånger för att sedan leta efter mönster, vilket har varit vårt tillvägagångssätt 

i föreliggande studie. Kvale (2009, s. 219ff) beskriver analysmetoden meningskodning i form 

av kategorisering och menar att det innebär att man reducerar meningen i respondenternas 

utsagor till enklare kategorier. Detta genomfördes genom en noggrann läsning av det empiris-

ka materialet. Ett kodsystem med nyckelbegrepp formulerades utifrån studiens frågeställning-

ar för att kunna besvara studiens syfte (bilaga 3). Utifrån det kodade empiriska materialet ska-

pades fem kategorier som upplevdes centrala i respondenternas beskrivningar. Dessa katego-

rier fick sedan bli de teman genom vilka resultat och analys presenteras nedan. För att illustre-

ra samband och motsägelser, samt för att styrka upp studiens slutsatser förstärks resonemang-

et med citat från respondenterna. Varje tema analyseras med hjälp av studiens tolkningsram.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Kvale (2009, s. 262ff) menar att de vetenskapliga kraven på en studies reliabilitet och validitet 

är komplicerade att applicera på kvalitativa studier i allmänhet och kvalitativa intervjuer i 

synnerhet. Kraven behöver omformuleras för att passas in i en kvalitativ forskningskontext.  
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Reliabilitet handlar om att studien ska kunna återupprepas vid annat tillfälle av annan forskare 

och leda till samma resultat. När det handlar om kvalitativa intervjuer är det svårt att utelämna 

problematiken som uppstår i och med att forskaren själv utgör forskningsverktyget; det är inte 

säkert eller ens troligt, att intervjupersonen inte förändrar sina svar beroende på vem som är 

intervjuaren. I föreliggande studie är det inte möjligt att garantera att respondenternas svar 

skulle bli desamma. Det är också mycket möjligt att den tolkning som genomförs av intervju-

erna skulle bli något annorlunda om den genomförs av andra forskare med annan förförståelse 

och andra tolkningsperspektiv. Kvale (2009) menar dock att det i kvalitativ forskning kan 

vara hämmande för variationen och kreativiteten att fokusera för stark på att uppnå reliabilitet. 

Följande studie är en fallstudie och beskriver därmed endast detta enskilda fall, vilket innebär 

att hög reliabilitet inte är intressant i syftet att återupprepa studien för att få samma resultat. 

Dock har studiens metod beskrivits så ingående som möjligt för att läsaren ska kunna avgöra 

själv hur överförbart studiens resultat är till annat sammanhang (jmf Bryman, 2011, s. 76ff).  

 

Validiteten i en studie fastställs av att den metod forskaren använder verkligen undersöker det 

som avses undersökas. Kvale (2009) menar dock att det i kvalitativa studier, där forskaren 

utgör själva mätverktyget, snarare handlar om dennes ”hantverksskicklighet” och förmåga att 

försvara resultatet av sin studie. Validering kan uppnås genom att forskaren under forsknings-

processen ständigt kontrollerar, ifrågasätter och tolkar sina resultat utifrån vedertagen teori. 

Det är också av intresse vad studien ämnar undersöka. När studier som denna fokuserar på 

människors upplevelse av något snarare än efter att fastställa en objektiv sanning om något, 

blir validitetskravet annorlunda. I studien undersöks endast hur resursgruppen upplever sam-

verkansarbetet. Respondenterna fick möjlighet att läsa intervjutexten när den transkriberats, 

vilket två respondenter valde att göra. De lämnade korta skriftliga synpunkter. Tre responden-

ter ville läsa resultat och analys innan det publicerades. Flera av respondenterna har läst och 

godkänt delar av studien vilket innebär förstärkt validitet. Vi har eftersträvat ett kritiskt för-

hållningssätt gentemot de analyser och slutsatser som dras utifrån resultatet. Vi har bearbetat 

och utvecklat redogörelsen av studiens resultat, de teoretiska analyserna samt våra slutsatser 

löpande. Det kritiska förhållningssättet förstärks av att processen ständigt granskas av en ut-

omstående handledare. Genom att noggrant beskriva genomförande och avvägningar görs 

också forskningsprocessen tillgänglig för kritisk granskning av andra läsare.  

 

Etiska överväganden 

 

Informationskravet 

Forskaren måste informera deltagarna i studien om syftet med studien och villkoren för deras 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deltagandet i en vetenskaplig studie får på intet sätt 

skada deltagarna. Det är därför av största vikt att respondenterna informeras om innebörden 

av att delta. I föreliggande studie eftersträvas detta genom att respondenterna innan själva 

intervjun mottagit ett mail med information om syftet med studien, samt hur intervjun kom-

mer att gå till (bilaga 1). Innan intervjuerna informerades respondenterna personligen ytterli-

gare kring syftet med studien och hur materialet kommer att användas.  

 

Informationskravet blir i denna studie extra viktigt eftersom respondenterna ombads återge 

HVF-ärenden i intervjuerna. Ärendena måste i studien behandlas på ett sådant sätt att de är 

oidentifierbara, så att ingen klient ofrivilligt blir en del av studien. Detta blir särskilt viktigt i 

denna studie då fallen handlar om hot och våld. Respondenterna ombads att själva avidentifie-

ra ärendena i intervjuerna. De gavs också möjlighet att använda sig av fiktiva fall. I studiens 

resultat har delar av vissa citat tagits bort med hänsyn till att innehållet skulle kunna innebära 

möjlighet till identifikation.  
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Samtyckeskravet 

Alla som deltar i studien måste ha rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskaps-

rådet, 2002, s. 9). Inget deltagande i en vetenskaplig studie får ske utan samtycke från deltaga-

ren. I föreliggande studie informerades respondenterna om studiens syfte då de tillfrågades 

och de gav då skriftligt samtycke till att delta. De har haft full möjlighet att avbryta deltagan-

det under hela forskningsprocessen, vilket de även informerades om i inledningen av inter-

vjun. 

 

Konfidentialitetskravet  

Alla uppgifter om deltagarna i en studie ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

och materialet måste förvaras så att obehöriga inte får tillträde till det (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 12). I studien används inga namn eller yrkestitlar. Kring detta finns en svårighet med före-

liggande studie då respondenterna ingår i Örebro läns resursgrupp mot HVF. Vilka som ingår 

i denna grupp är offentliga uppgifter som presenteras på Örebro länsstyrelses hemsida. Det 

finns risk att respondenterna kan identifieras. Detta medför dock ett ännu högre krav på att 

deltagandet sker frivilligt och att respondenterna tydligt informeras om syftet med studien och 

studiens utformning. Därför framkommer information om svårigheterna med fullkomlig ano-

nymitet i mail som skickas till respondenterna innan intervjuernas genomförande och de har 

skriftligt bekräftat detta. Materialet som insamlas vid intervjuer kommer att transkriberas för 

analys. Både inspelning och den transkriberade texten förvaras oåtkomligt för andra och 

kommer att förstöras när studien är avslutad.    

 

Nyttjandekravet 
De personliga uppgifter som framkommer i studien får inte användas till något annat än studi-

en. Det får heller inte förekomma några oklarheter gällande vad det insamlade materialet skall 

användas till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Alla respondenter har erbjudits att läsa den tran-

skriberade intervjun för godkännande. Två av respondenterna gjorde detta och valde att ändra 

enstaka formuleringar. Några respondenter ville läsa studien innan den publicerades vilket de 

fick möjlighet till. 

 

Metoddiskussion 

 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med sex professionella från olika verksamheter 

som bedriver socialt arbete och som kommer i kontakt med HVF. Detta innebär att kunskaps-

anspråket är begränsat till respondenternas subjektiva upplevelse och att resultatet inte är sta-

tistiskt generaliserbart. En studie vars design är uppbyggd som en fallstudie är generellt sett 

svår att generalisera utöver det undersökta fallet (jfr Patel och Davidsson, 2003, s. 54; Bry-

man, 2011, s. 76ff). Studiens resultat kan inte överföras till andra fall, men studien kan ge 

viktiga lärdomar gällande samverkan i socialt arbete.  

 

Det är en brist att alla verksamheter i resursgruppen inte finns representerade i studien. Detta 

innebär att en del av resursgruppens verksamheters perspektiv faller bort. Detta hade möjligt-

vis kunnat avhjälpas utifall studien pågått under en längre tid och vi haft möjlighet att fortsatt 

söka efter respondenter från de andra verksamheterna, alternativt kunnat anpassa oss bättre 

efter de tillfrågades tidsplanering.  

 

Respondenterna var medvetna om att intervjuerna genomfördes med länets resursgrupp vilket 

inneburit särskilda svårigheter med konfidentialiteten och detta kan ha haft viss inverkan på 

respondenternas svar. Samtliga medlemmar i resursgruppen tillfrågades om intervju och är 
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därför medvetna om att studien genomförs. Vi har i största möjliga mån försökt anonymisera 

respondenterna genom att inte använda deras namn eller yrkestitlar. Då gruppen är relativt 

liten kan yrkestitel avslöja vem respondenten är eftersom få i gruppen har samma yrkestitel. 

Detta innebär en viss risk att respondenterna inte svarat helt fritt och ärligt, särskilt på frågor 

gällande andra verksamheter och på frågor gällande om någon verksamhet har mer inflytande 

eller tolkningsföreträde. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas om urvalet inte genomförts i 

en så begränsad grupp som resursgruppen men valet föll ändå på denna utifrån deras specifika 

kunskap kring just HVF och samverkan.  

  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Nedan följer studiens resultat och analys. Detta presenteras i form av fem olika teman vilka 

anses centrala i respondenternas utsagor för att besvara studiens syfte. Varje tema analyseras 

utifrån de teoretiska utgångspunkter som tecknats ovan. Första temat handlar om föreställ-

ningar om HVF. Detta tema är uppdelat i två underteman. Det första handlar om responden-

ternas egna föreställningar om HVF. Dels om hur de upplever att de har samsyn i resursgrup-

pen, dels om deras upplevelse av att förställningarna är splittrade i hemverksamheterna. Det 

andra handlar om att respondenterna upplever en brist på formella föreställningar i form av 

nedskrivna riktlinjer och definitioner gällande HVF i de olika verksamheterna. Nästa tema 

berör hur respondenterna beskriver de olika verksamheternas roller i arbetet med HVF. De 

två kommande temana berör förutsättningar och vinster med samverkan vid HVF samt vilka 

svårigheter som uppstår vid samverkansarbete vid HVF-ärenden. Sista temat behandlar re-

spondenternas upplevelser av att samverkansarbetet har begränsningar eftersom vissa klienter 

hamnar i gränslandet mellan verksamheter. Varje tema inleds med en beskrivande del om vad 

som framkom i intervjuerna. Efter detta följer en analys med hjälp av studiens tolkningsram i 

största möjliga mån i samma ordning som teorierna beskrevs i tolkningsramen. Sist i varje 

tema jämförs respondenternas beskrivningar med den ovan presenterade sammanställningen 

av gynnande och hämmande faktorer vid samverkan.  

 

Föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Samsyn i resursgruppen men splittring i hemverksamheterna 

Respondenternas definition av HVF är genomgående samstämmig och de är också sinsemel-

lan övertygade om att medlemmarna i resursgruppen har samma syn på vad HVF är. Av re-

spondenternas beskrivning framkommer två nyckelbegrepp när de beskriver HVF; kontroll 

och kollektiv. De menar att den utsatte är kontrollerad i sin livsföring av ett flertal personer. 

Kontrollen beskrivs handla om alltifrån klädsel och fritid till val av partner. Kontroll av kysk-

het och sexualitet nämns mest frekvent och detta uttrycks ofta genom tvångsäktenskap. Kol-

lektivet beskrivs utgöras främst av familj och släkt. Dessa kan befinna sig i samma hushålls-

gemenskap, men också bo på andra ställen i landet alternativt i andra länder.     

 

[…] jag får inte ens välja färgen på mina egna kläder. Det kan jag få höra. Jag får inte ens 

tänka fritt. De har tagit till och med mina tankar ifrån mig (IP5).  

 

De flesta av respondenterna menar också att HVF är knutet till kultur och tradition men menar 

samtidigt att det inte kan knytas till vissa specifika kulturer eller etniciteter. Kultur och tradi-

tion uttrycks vara sekundärt i förhållande till kollektivets kontroll som är den centrala skillna-

den i jämförelse med annat våld och förtryck. 
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Det är ju kontrollen. I första hand är det kontrollen. Grunden är ju tradition. Ett kulturellt 

uttryckssätt, utifrån en tradition som i grunden bygger på trygghet, säkerhet, att man som 

individ är skyddad i ett kollektiv (IP1). 

 

Sen är det ju en blandning av religioner och traditioner när den utövas förtryckande brukar 

jag säga […] men det är ju ett globalt problem, det har inte med etnicitet att göra heller eller 

en specifik religion utan det är utövandet och uttolkandet av de religiösa texterna (IP6).  

 

Respondenterna menar att de grupper de främst kommer i kontakt med gällande HVF är unga 

kvinnor och kvinnor som vill skilja sig. Begränsningarna i livsföring uttrycks av responden-

terna som tilltagande i styrka i och med att flickorna inträder i puberteten. Dock uttrycker alla 

respondenter att även män och hbtq-personer utsätts. Mäns utsatthet för HVF beskrivs exem-

pelvis som att tvingas till att förtrycka kvinnor. Alternativ till heterosexualitet accepteras van-

ligtvis inte i sammanhang där HVF utövas vilket leder till att hbtq-personer kan drabbas i 

samma utsträckning som kvinnor.  

 

 […] det här med hbtq-personer, det [är] killar vi har haft, det är ju homosexuella killar som 

alltså inte… för det finns ju inte (IP3). 

 

Upplevelsen bland de tillfrågade är att de genom sitt deltagande i resursgruppen har fått 

mycket användbar kunskap men att kunskapen bland personalen på de respektive verksamhe-

terna däremot är blandad och splittrad. Alla respondenter uttrycker att deras kollegors kun-

skap om HVF är mycket varierad. Respondenterna beskriver att attityderna varierar och hand-

lar om alltifrån att HVF inte betraktas som unikt problem utan att det är detsamma som annat 

kvinnovåld, till att det oreflekterat kopplas samman med vissa typer av religioner och/eller 

etniciteter. Respondenterna menar att den splittrade uppfattningen ute i verksamheterna på-

verkar hur dessa ärenden hanteras och därigenom kan resultera i att det drabbar de utsatta.  

 

Jag kan ju träffa på folk som tycker att man inte ska väcka den björn som sover och ifrågasät-

ter om det finns nåt som heter hedersvåld och jag kan träffa på personer som kan tycka det är 

jättebra med Sverigedemokraterna för de rör om i grytan. Och sånt där (IP1). 

 

Respondenternas svar visar att resursgruppens medlemmar delar en samsyn på vad HVF är för 

någonting. Det kan tolkas som att detta är något de utvecklat genom att de tillsammans delta-

git i utbildningar, samtal och möten där de delat kunskaper och erfarenheter med varandra. 

Detta kan kopplas till Jodelets (1995) definition av sociala representationer som en kunskaps-

form med praktiskt syfte som är socialt utvecklad och delas av en grupp. Den sociala repre-

sentationen påverkar också den sociala gruppens verklighetsbild. Utifrån detta kan det tolkas 

som att resursgruppen i social interaktion skapat en gemensam social representation av HVF 

som präglar deras bild av den verklighet de sedan möter ute i sina verksamheter.  Chaib och 

Orfali (1995) beskriver den typen av föreställningar som vardagskunskap med vilkas hjälp 

individer orienterar sig i den sociala tillvaron. De sociala representationerna kan förstås som 

professionell vardagskunskap som formats av att de i sin verksamhet upplevt ett behov av en 

praktisk förståelse av fenomenet för att veta hur de skall hantera det. Det kan tolkas som att 

respondenterna upplevt ett behov av sådan praktisk förståelse för att kunna arbeta med feno-

menet HVF och upplever sig ha fått detta genom resursgruppen. Den splittrade synen på HVF 

ute på arbetsplatserna kan utifrån teorin om sociala representationer tolkas som att det inte 

finns en enhetlig social representation om HVF inom respektive verksamhet. Jodelet (1995) 

beskriver sociala representationer som ett tolkningssystem med vilkens hjälp människan ori-

enterar sig i verkligheten. För att skapa dessa sociala representationer kring nya fenomen tar 
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individen hjälp av sina tidigare erfarenheter och förståelse av den sociala verkligheten. HVF 

betraktas som ett nytt och obekant fenomen i svensk kontext. Den splittring vad gäller kun-

skap om HVF i verksamheterna som respondenterna beskriver kan förstås som att enskilda 

individer inom de olika verksamheterna utifrån egen tidigare kunskap och erfarenhet format 

egna tolkningar av den HVF-relaterade problematik de mött. Det kan tänkas att medarbetarna 

i de olika verksamheterna därmed skapat individuella och olika sociala representationer om 

HVF. 

 

Christensen m.fl. (2004) menar att organisationskulturen från vilken en person härstammar 

påverkar upplevelsen av uppgift och roll. Respondenterna beskriver kunskapen och upplevel-

sen av HVF ute i verksamheterna som spilttrad. Organisationskultur etableras enligt Christen-

sen m.fl. (2004) över tid. Utifrån de erfarenheter som görs inom en organisation formas in-

formella normer och värderingar som påverkar hur organisationsmedlemmarna utför och för-

håller sig till sitt arbete. Sammankopplat med det ovanstående resonemanget om att de profes-

sionella ute i verksamheterna skapat individuella sociala representationer om HVF baserat på 

tidigare erfarenhet och förståelse kan det beskrivas som att bilden av HVF ute i verksamhe-

terna formats av den organisationskultur som varit rådande. En organisationskultur som inte 

varit bekant med fenomenet HVF och inte hunnit inlemma arbetet med detta fenomen i sin 

identitet. Därför söker organisationsmedlemmarna bemöta det på samma sätt som de tidigare 

bemött annan problematik inom ramen för organisationskulturen.  

 

Det faktum att samtliga respondenter inträdde i resursgruppen med anledning av upplevd egen 

kunskapsbrist kan kopplas till vad Danermark och Germundsson (2011) skriver om när olika 

modeller kring ett objekt möts i samverkan. Mötet mellan svaga modeller resulterar antingen i 

att deltagarna tillsammans skapar en gemensam modell, eller så uppstår i mötet mellan de 

svaga modellerna svårigheter för samverkan. Det framstår som att resursgruppens medlemmar 

vid inträdet i gruppen samtliga hade svaga modeller av vad HVF var och hur detta skulle han-

teras. Då gruppens medlemmar efter en tid tillsammans i gruppen upplever sig ha en enhetlig 

syn på vad HVF är, kan det tolkas som att de trots att de hade svaga modeller av HVF med sig 

in i gruppen lyckats utveckla en gemensam social representation som passar samtliga vilket 

kan tolkas främja samverkansarbetet. 

 

Gemensam kunskap kring samverkansobjektet är utifrån litteraturen en gynnande faktor för 

fungerande samverkan (Boklund, 1995; Danermark och Kullberg, 1999; Leathard, 2003). 

Utifrån detta kan det tänkas att upplevelsen av gemensam kunskap inom resursgruppen öpp-

nar för möjligheter till god samverkan, både inom gruppen men även övrig samverkan mellan 

de verksamheter som är representerade där. Det kan dock utifrån ett samverkansperspektiv 

betraktas som ett problem att respondenterna upplever splittrad kunskap kring HVF i sina 

hemverksamheter. Om enhetlig kunskap om problemet saknas på den ordinarie arbetsplatsen 

kan respondenterna uppleva att frågor kring HVF inte prioriteras. Detta kan generera en upp-

levelse av en låg grad av förankring för arbetet i resursgruppen i hemorganisationen. Känslan 

av att samverkansarbetet inte är förankrat i hemorganisationen är en av de faktorer som i litte-

raturen framhålls som hämmande för samverkan (Axelsson och Bihari Axelsson, 2007; Ger-

mundsson, 2011). Respondenterna kan härigenom uppleva det svårt att få bäring för kunska-

pen från resursgruppen i den egna verksamheten och via detta undergrävs dess funktion.  

Gemensam eller splittrad kunskap kring samverkansobjektet är en faktor på medarbetarnivå 

och kan förstås som att gemensamma sociala representationer är viktigt. Förankring i hemor-

ganisationen härrör däremot från den organisatoriska dimensionen. Detta kan förstås som att 

förutsättningarna för samverkan måste förankras både på medarbetar- och organisatorisk nivå.  
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Brist på formella föreställningar 

Samtliga respondenter uttrycker att HVF är en specifik form av våld och förtryck som skiljer 

sig ifrån ”vanligt” våld. Respondenterna menar att arbetet med denna typ av ärenden kräver 

ett annorlunda sätt att tänka och agera. Vikten av att ha kunskap om just den här typen av våld 

och förtryck beskrivs genomgående som en avgörande aspekt för att arbetet ska genomföras 

på ett bra sätt. Respondenterna efterfrågar enhetliga definitioner och tydligare riktlinjer för 

arbetet med HVF. Det framkommer att kommunens politiska ledning nyligen har antagit en 

handlingsplan för alla verksamheter gällande frågor om HVF. Än har handlingsplanen inte 

nått verksamheterna och flertalet av respondenterna vet inte vad handlingsplanen kommer att 

innehålla. Alla respondenter uttrycker att det har tagit flera år för kommunen att formulera 

handlingsplanen och uttrycker glädje över att den nu antagits. Några respondenter hoppas att 

handlinsplanen kommer att innebära att alla verksamheter nu måste arbeta mer aktivt med 

frågor om HVF.  

 

[Kommunen] måste ha en övergripande handlingsplan. Jätteviktigt. För då säger man ju till 

förvaltningarna, det kan ju vara grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, vad det än må vara, 

liksom på varje område [vad de] ska utbilda och ta ansvar för (IP1). 

 

Flera av respondenterna efterfrågar också specifika handlingsplaner och riktlinjer inom varje 

enskild verksamhet. Ingen av respondenterna beskriver att de arbetar utifrån något sådant do-

kument i dagsläget. De dokument som används i arbetet är redan existerande lagar och hand-

lingsplaner såsom diskrimineringslagen, likabehandlingsplaner, konventionen om de mänskli-

ga rättigheterna, barnkonventionen och kvinnokonventionen. Resursgruppen har ingen for-

mell definition av HVF och någon sådan finns inte heller i någon av verksamheterna.  

 

Samtliga respondenter menar att de gick med i resursgruppen för att de i sin verksamhet 

kommit i kontakt med HVF-ärenden och de upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om 

HVF eller sin egen verksamhets roll i detta arbete. 

 

[…] hade stött på det här problemet, som blev övermäktigt, för det var nått helt nytt. Att det 

fanns ungdomar som levde under någonting som jag inte förstod. Så jag ville veta mer (IP3). 

 

Christensen m.fl. (2004) menar att organisationsmedlemmar agerande i en viss situation på-

verkas av den organisationskultur från vilken de härstammar. Medlemmarna i resursgruppen 

kommer från olika verksamheter med olika organisationskulturer. Respondenterna menar 

dock att de verksamheter från vilka de härstammar saknar definitioner och riktlinjer för age-

rande gällande HVF. Organisationskultur skapas enligt Christensen m.fl. (2004) bland annat 

genom ledningens definition av dess medlemmars uppgift och roll. Avsaknaden av formella 

direktiv från ledning kan utifrån detta förklara varför respondenterna upplevde kunskapsbrist 

gällande HVF.  

 

Avsaknaden av formella riktlinjer och därmed en tydlig ansvarsfördelning kan även tolkas 

som problematiskt utifrån de olika roller deltagarna har att upprätthålla i samverkan. Yrkes-

rollens utformning påverkas enligt Katz och Kahn (1978) av vilken yrkesbeskrivning indivi-

den mottar från ledningen av organisationen. Utifrån detta perspektiv kan avsaknaden av rikt-

linjer resultera i att de yrkesverksamma inte upplever arbete med HVF som en del av den be-

skrivna yrkesrollen, vilket i sin tur kan leda till att i de organisationer som bör ansvara för 

arbetet med HVF inte tar det ansvaret. Arbetet med HVF blir då inte en del av vad Katz och 

Kahn (1978) beskriver som den rolluppfattning den enskilde yrkespersonen agerar utefter. 

Detta riskerar i sin tur att drabba de utsatta som då inte kan garanteras adekvat hjälp. Otydlig-
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het kring vad som ingår i en yrkesroll kan också leda till att olika aktörer har olika förvänt-

ningar på någon i en viss yrkesroll. Detta kan exempelvis resultera i att klienter ställer för-

väntningar på en handläggare som denna inte har möjlighet att uppfylla utifrån sin egen upp-

levelse av sitt uppdrag. Risken finns då att den professionelle hamnar i en vad Katz och Kahn 

(1978) kallar rollkonflikt, något som uppstår när två eller fler rollförväntningar krockar och är 

motstridiga, och också kan uppstå när andras förväntningar på individens roll skiljer sig från 

individens egna förväntningar.  

 

Samtliga respondenter menade att de sökte sig till resursgruppen på grund av kunskapsbrist 

både vad gäller HVF och verksamheternas olika roller i arbetet. Detta kan förstås som att alla 

verksamheter var vad Danermark och Germundsson (2011) kallar för svaga modeller i arbetet 

med HVF och att resursgruppen inledningsvis befann sig i en situation där ingen hade tydliga 

sociala representationer om HVF. När svaga modeller möts för att samverka kring ett feno-

men kan det enligt Danermark och Gudmundsson (2011) antingen leda till konflikter då man 

inte lyckas skapa en gemensam social representation om samverkansobjektet eller att utgångs-

läget leder till att en gemensam social representation skapas i harmoni. Detta eftersom ingen 

har mer eller mindre makt att definiera det man samverkar kring.  

 

Att kommunen hittills saknat formella riktlinjer kan tolkas utifrån det litteraturen beskriver 

som faktorer som kan vara hämmande för samverkan. Denna avsaknad kan nämligen tänkas 

försvåra möjligheterna till ansvarsfördelning, alltså att de olika verksamheterna inte vet vilken 

uppgift som tillfaller just dem eller vilka uppgifter de kan förvänta sig utförs av andra. Detta 

försvårar i nästa led möjligheterna till samverkan mellan verksamheterna. Ytterligare en 

hämmande faktor för samverkan som kan komma ur detta är att ledningens direktiv till de 

underordnade som ska samverka med varandra blir otydlig. Utan tydliga instruktioner från 

ledningen gällande vad de olika medlemmarna i verksamheterna ska representera kan det tän-

kas uppstå förvirring i fördelning och förståelse av det arbete som ska utföras (jfr Boklund, 

1995; Danermark och Kullberg, 1999). Oklar ansvarfördelning och oklar ledning är alltså 

faktorer utifrån de saknade riktlinjerna som kan ha bidragit till hinder för samverkan kring 

HVF i länet. Dessa problem med samverkan är hemmahörande på en samhällelig och politisk 

nivå, utifrån att det handlar om ansvarsfördelning, men också på en organisatorisk nivå gäl-

lande ledningens tydlighet. Det tyder på att samverkan kräver både samhällelig- och organisa-

torisk förankring för att kunna utövas av de enskilda professionella. Resultatet av bristande 

direktiv för samverkan kan alltså leda till såväl skilda representationer om uppdraget som 

motsättningar och konflikter om de roller olika aktörer ska uppbära.  

 

Ansvarsfördelning vid arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

 

I resursgruppen ingår som nämnts ovan representanter ifrån länsstyrelsen, landstinget, skola, 

polis, socialtjänst och ideell verksamhet. Samtliga respondenter beskriver resursgruppens 

funktion på likartat sätt. Respondenterna menar att de främst ägnar sig åt kunskapsutbyte om 

HVF och verksamheters olika funktioner samt att de får utbildningar om HVF. I resursgrup-

pen kan medlemmarna också få råd och stöd av varandra i olika frågeställningar och ärenden. 

Respondenterna fungerar som resurspersoner i sina hemverksamheter, vilket innebär att andra 

kan vända sig till dem för råd och stöd i olika frågor om HVF.  

 

Ja, kunskapsutbytet är väl det som är viktigast. Och idé, att prata idéer och utbildning […]. 

Och sen knyter man ju på sätt och vis kontakter. Det kan ju vara så här att när man träffas i  

kaffepausen så pratar man kanske med en […] som man tänker att man kanske måste ta kon-

takt med eller man rådgör lite grann […] (IP1). 
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Genom att jag är med i resursgruppen blir det också att kollegor ringer mig och frågar mig i 

enskilda ärenden, konsultation (IP5).  

 

Några respondenter beskriver att då resursgruppen startades hade de olika medlemmarna bris-

tande kunskap om varandras funktioner vilket försvårade samverkansarbetet. Någon beskriver 

också att samordnaren från länsstyrelsen var otillräcklig vad gäller kunskap och engagemang 

för HVF. Under åren har dock detta förändrats till det bättre.  

 

Till en början kunde jag känna att […] så kunde det bli lite, inte pajkastning, det är ett för 

starkt ord, men det kunde bli ”varför gör ni inte någonting för då?” […] Man får förklara; 

det här ingår i min avgränsning, det här är mitt yrke, mitt uppdrag är faktiskt det här. Då har 

det blivit mycket större förståelse. Väldigt bra tycker jag (IP4).  

 

När det gäller de olika verksamheternas roller i arbetet med HVF så stämmer respondenternas 

uppfattningar om de olika verksamheterna i stort överens. I intervjuerna beskriver responden-

terna de olika verksamheternas huvuduppgifter på liknande sätt och uttrycker också klara bil-

der kring sin egen verksamhets uppgift.  

  

Länsstyrelsen beskrivs ha en övergripande roll i arbetet. Verksamheten beskrivs som sam-

mankallande för resursgruppen, kunskapsspridande och ansvarig för att fördela ekonomiska 

medel som riktas från regeringen till arbete med HVF.  

 

Länsstyrelsen är ju jätteviktig som samordnare. För någon måste ju hålla i det alltihop (IP4).  

 

Landstinget beskrivs som stödjande och upptäckande verksamhet och flera respondenter lyfter 

fram vikten av kurativt stöd. Alla i samhället kommer i kontakt med landstinget och därför 

krävs kompetens att upptäcka den här formen av våldsproblematik. Vissa respondenter ut-

trycker viss kritik mot landstinget då man upplever att de brustit i sin hantering av HVF. 

 

Kuratorerna, skolsköterskorna har ju stor roll i det naturligtvis. Landstinget tror jag ligger, 

det här är bara personligt vad jag tror, men lite byggt på erfarenhet också, ligger sju mil ef-

ter. Man ser det inte, man förstår inte vad det är man faktiskt har att göra med ibland (IP4).  

 

Skolan framställs som en viktig verksamhet av samma anledning som landstinget – hit kom-

mer alla och därför finns det stor potential att upptäcka HVF. Personalen som arbetar i skolan 

har anmälningsskyldighet om de misstänker att ett barn far illa, vilket flera respondenter ut-

trycker som en central funktion. Skolan kan arbeta stödjande med barn och föräldrar. Skolan 

beskrivs som viktig vad gäller förebyggande arbete, då verksamheten har en utbildande roll 

och kan lyfta frågor om exempelvis mänskliga rättigheter. Några av respondenterna menar att 

skolan är den verksamhet i resursgruppen som är viktigast i arbetet med HVF på grund av sitt 

upptäckande och utbildande arbete, men också för att skolan är ett ”andningshål” för de barn 

som far illa i hemmet.  

  

Skolan […] det är ju ögonen tycker jag, det är ju där man kan fånga upp (IP4).  

 

Men skolan gör ju väldigt mycket för att väcka medvetenhet. Både bland eleverna som pratar 

om mänskliga rättigheter, och dels göra lärarna uppmärksamma, men också föräldrar (IP3).  

 

[…] de är ju fria. Skolan är ju ett andningshål (IP1). 
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Polisens roll beskrivs främst som brottsutredande. Några respondenter menar att polisen har 

utvecklat stark kompetens vad gäller riskbedömningar i arbetet med HVF eftersom de alltid 

agerar i de mest akuta lägena och måste ta snabba beslut. Polisens roll beskrivs också som 

skyddande eftersom de kan omhänderta offer och gripa förövare.   

 

Sen är det ju de [polisen] som har kommit längre, på grund av att det är akut läge. Det är ofta 

polisen som ligger före, för de måste rycka ut när det händer nåt (IP6).  

 

Socialtjänsten beskrivs som den verksamhet som utreder de sociala förhållandena. Social-

tjänsten kan ge stöd, behandling och skyddsplacera den som är utsatt. Någon respondent ut-

trycker att socialtjänsten har ett tydligt uppdrag eftersom de har utredningsskyldighet.  

 

Det här handlar ju om brister i omsorgen […]. Att utreda och ge den hjälp och stöd till de här 

ungdomarna som behöver det (IP3).   

 

Flera respondenter uttrycker att ideell verksamhet har en central roll i arbetet med HVF. Re-

spondenterna pratar främst om kvinnojourer när de beskriver ideell verksamhet. Någon re-

spondent menar att ideell verksamhet är den aktör som har mest kunskap på området och som 

gör en av de viktigaste uppgifterna – skyddar kvinnorna. Det uttrycks viss kritik kring att ide-

ell verksamhet som inte är lagstyrd har ett så stort ansvar i arbetet med HVF. 

 

Ja, men där har vi ju Kvinnohuset och de har ju jättemycket kunskap om heder (IP4).  

 

[…] alla våldsfrågorna, där tar ju fortfarande den ideella sektorn det största ansvaret (IP6).  

 

Ledande politiker beskrivs av flera respondenter som en av de viktigaste aktörerna vad gäller 

arbetet med HVF. Dessa ingår inte i resursgruppen, men lyfts ändå fram av respondenterna. 

Några menar att frågor om HVF aldrig kommer att få tillräckligt starkt fäste bland tjänstemän 

om inte politiker tar frågan på större allvar. 

 

Man måste höja upp kompetensen, inte bara på tjänstemannanivå. Beslutsfattare måste ha 

rätt kompetens också för att de ska kunna lägga det här på agendan. Om inte beslutsfattarna 

förstår allvaret, så kommer vi inte kunna sätta den på agendan på tjänstemannanivå (IP5). 

  

Den samstämmighet som finns hos respondenterna angående resursgruppens och de olika 

verksamheternas roller kan förstås djupare genom studiet av sociala representationer. Som 

åskådliggjorts ovan så hade medlemmarna i resursgruppen inledningsvis olika sociala repre-

sentationer om varandras verksamheter och detta ledde till samverkanssvårigheter. Chaib m.fl 

(2011) menar att vardagskunskap om olika fenomen transformeras i en social praktik genom 

kommunikation och interaktion. Jodelet (1995) beskriver att sociala representationer blir till 

tolkningssystem som påverkar hur människor förhåller sig till omvärlden. Under resursgrup-

pens möten har vardagskunskapen om de olika verksamheterna utvecklats genom kommuni-

kation och interaktion. Detta skulle kunna förstås som att resursgruppen idag har förändrade 

och gemensamma sociala representationer om varandra vilket har lett till ett bättre fungerade 

samverkansarbete. Detta kan förstås som ett uttryck för att resursgruppen var ett möte mellan 

svaga modeller som saknade klara sociala representationer om varandras olika roller. Först 

uppstod konflikt kring detta, men nu verkar de ha skapat gemensamma sociala representatio-

ner om varandra som de är överens om (jmf Danermark och Gudmundsson, 2011).  
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Christensen m.fl. (2004) menar att det kan uppstå ”krockar” när organisationskulturer med 

olika sociala representationer gällande ett fenomen möts. I resursgruppens olika respektive 

verksamheter har sociala representationer om de egna och andra verksamheters roller i arbetet 

med HVF vuxit och fått fäste hos organisationsmedlemmarna. När verksamheterna möts kan 

dessa olika inre och yttre krav ”krocka” vilket kan förklara den ”pajkastning” som uppstod 

inledningsvis i resursgruppen. Vidare kan ”pajkastningen” också förstås genom vad Katz och 

Kahn (1978) beskriver som motstridiga rollförväntningar vilket leder till rollkonflikter.  

 

Grape (2006) beskriver hur samverkan mellan olika verksamheter kan präglas av domänkon-

flikt eller domänkonsensus beroende på om verksamheterna kan respektera och förstå de 

gränser som finns mellan verksamheterna och de roller som de andra verksamheterna har. 

Utifrån detta skulle man kunna förstå den utveckling som resursgruppen gjort som ett uttryck 

för att man inledningsvis befann sig i någon form av domänkonflikt, men att man nu upplever 

domänkonsensus. Resursgruppens samverkan skulle kunna förstås som ett uttryck för vad 

Axelsson och Axelsson Bihari (2007) kallar för samverkan med låg grad av integration. Med-

lemmarna träffas regelbundet främst för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Det mer integ-

rerade samverkansarbetet sker i andra sammanhang. Då integrationen är låg torde det vara 

enklare att nå domänkonsensus eftersom man inte har så starka krav på samverkansarbetet och 

då samverkan inte behöver ske i ”skarpa lägen”.  

 

Den utveckling som resursgruppen har gjort kan också förstås som att faktorer i samverkans-

arbetet som tidigare upplevdes som hämmande har förändrats och att de nu istället upplevs 

som gynnande. Det som beskrivs ovan kan främst kopplas till att faktorerna attityd till var-

andra, engagemang och meningsfullhet, kunskap om det gemensamma samverkansobjektet, 

kunskap om varandras yrkesroll och verksamhet samt tillit och förtroende inledningsvis var 

hämmande, men att de nu istället upplevs som gynnande (jfr Boklund, 1995; Danermark och 

Kullberg, 1999; Leathard, 2003; Vanclay, 2003; Danermark, 2005; Germundsson, 2011). De 

faktorer som beskrivs här går främst att koppla till faktorer som påverkar samverkansarbetet 

på en medarbetarnivå.  

 

Förutsättningar och vinster med samverkan vid hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Samtliga respondenter menar att samverkan är extra viktigt i ärenden med HVF-relaterad pro-

blematik då dessa tenderar att vara mer komplexa än andra ärenden. Respondenterna exempli-

fierar komplexiteten med att det sällan handlar om en ensam gärningsman, utan ett kollektiv 

av människor som på olika sätt är inblandade. En respondent lyfter också fram det faktum att 

själva hotet utgörs av klientens närmaste nätverk som en komplicerande faktor. Responden-

terna menar att denna komplexitet kräver andra sätt att arbeta och ett större behov av samver-

kan mellan olika aktörer. Resursgruppens kunskapsutbyte är inte tillräckligt, utan samverkan 

måste ske i enskilda fall. 

 

 […] för det är en så komplex fråga. Det är en komplex fråga som är svår att förstå sig på. 

Och det är en större, mycket större än om vi säger barnmisshandel; det är inte lika komplext 

som hedersrelaterat våld, varför? Jo barnmisshandel då har du liksom två utövare. […]. Men 

i hedersrelaterat våld, du kan ha en hel klan, en stor grupp, en liten grupp, det blir så kom-

plext. Vem är utövare? […] Det blir komplext tycker jag (IP5). 

 

Komplexiteten gör att alla de olika aktörernas roller behövs. I olika led av arbetet från före-

byggande, upptäckande, utredning, insats, beskydd, behandling, stöd ut i eget liv och så vida-

re, har samtliga verksamheter sin roll att fylla. Genom att samverka i enskilda ärenden beskri-
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ver respondenterna ökade möjligheter till helhetssyn på situationer, vilket i sin tur är viktigt 

för att kunna ge den utsatte hjälp. En av respondenterna beskriver hur en hjälpsökande person 

som kommer i kontakt med olika delar av hjälpapparaten kan välja att berätta vissa delar för 

olika personer och om dessa då ges möjlighet att prata med varandra ökar detta chanserna för 

rätt agerande i olika lägen.  

 

 […] man kanske berättar lite för socialtjänsten och lite för skolan och kanske ingenting för 

polisen eller någonstans berättar man allt. Samsas inte vi och pratar kring det här på det sätt 

man kan prata om, då kommer det ingenstans (IP4). 

 

Även om resursgruppen främst är samverkan i form av kunskapsutbyte och kontaktknytande 

menar flertalet av respondenterna att denna grupp bidragit till att underlätta förutsättningarna 

för samverkan mellan verksamheterna kring HVF i övrigt. Respondenterna lyfter fram flerta-

let faktorer som de upplever som underlättande för samverkan och som också blivit resultatet 

av deras deltagande i resursgruppen. Respondenterna kopplar exempelvis samman deltagan-

det i resursgruppen med att ha erhållit större förståelse för andra aktörers uppgifter och en 

respondent beskriver att genom den kunskapen fås också större förståelse för den egna verk-

samhetens roll. Respondenterna beskriver det också som en underlättande faktor att få insyn i 

de andra verksamheternas organisatoriska ramar i form av lagstiftning och dylikt.  

 

Så man får en större förståelse för sin egen bit av tårtan och vad de andra gör. Annars är det 

lätt hänt att säga att det är alltid fel på de andra, som inte gör det jag förväntar mig att de ska 

göra. Utan vi har ju alla en tårtbit i det hela. Så då har man större, ökad förståelse och också 

ökad förståelse inom lagar och paragrafer liksom inom andra verksamheter (IP3). 

 

Det framhålls också som viktigt att de olika verksamheterna är bekanta med de andras ”tåg-

ordning” så att de inte går i vägen för varandras arbeten. Kunskap om de andras funktioner 

och verksamhet upplevs också av respondenterna som underlättande i lägen då de behöver 

hjälp externt utanför den egna organisationen. En av respondenterna menar att resursgruppen 

underlättat möjligheten till samverkan på det sättet att det gett ansikten på personer att vända 

sig till i situationer som den egna verksamheten inte är anpassad för.  

 

Av respondenternas beskrivning framkommer det att flera av dem betraktar den gemensamma 

kunskapsbas över verksamhetsgränserna de erhållit genom sitt deltagande i resursgruppen 

som en viktig faktor för fungerande samverkan. Det tycks som om respondenterna upplevt 

svårigheter med att kommunicera med andra professionella som inte är bekanta med HVF-

relaterad problematik. Denna gemensamma kunskapsbas tillsammans med förståelsen för de 

andras roller kan också ses som underlättande i lägen där verksamheternas olika insatser be-

höver samordnas, något som enligt flera av respondenterna är mycket viktigt i arbetet kring 

HVF. Några av respondenterna beskriver det också som att detta bidrar till känslan av att ar-

beta med ett gemensamt tänk mot ett gemensamt mål.  

 

Det är ju att jobba mot ett gemensamt mål. Nu handlar det om den här pojken, flickan, ung-

domen eller vad det är för någonting, och vad är bäst för den då? Vad kan jag göra utifrån 

min, mitt uppdrag? Och vissa saker är inte mitt uppdrag. Det är ju också då väldigt viktigt att 

man är klar i det när man går in (IP4). 

 

 […] överhuvudtaget kan det funka så, att man lägger upp ett tänk kring detta. Det är ett otro-

ligt viktigt utvecklingsarbete att fundera, vad händer i första steget, och vad händer sen och 
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hur går man vidare, det är det upplägget. Och det är så riktig samverkan ska funka. Och där 

måste man ju ha med olika aktörer (IP6). 

 

Utifrån det som framkommit av respondenternas svar kan det tolkas som att resursgruppens 

gemensamma sociala representationer gällande HVF och varandras roller i arbetet upplevs 

vara viktiga komponenter för att resursgruppen ska bidra till god samverkan kring HVF i lä-

net. Samverkan blir enligt respondenterna extra viktigt på grund av ärendenas komplexa natur 

och behovet av helhetssyn på klientens situation. Den ökade förståelsen för varandras roller 

framstår enligt samtliga respondenter som den största vinsten med samverkansarbetet i re-

sursgruppen.  

 

Då respondenterna härstammar från åtskiljande organisationskulturer (jmf Christensen, m.fl. 

2004) skulle det kunna tänkas att deras inställning till samverkan och dess vikt skulle skilja 

sig åt. Samtliga respondenter tycks dock uppleva samma komponenter som viktiga för att 

samverkan ska fungera och samtliga tycks också vara av den meningen att samverkan är nöd-

vändig för att arbetet med HVF ska fungera. Utifrån detta framstår det som om samverkan är 

en del av samtliga organisationskulturer, vilket också framstår som troligt utifrån perspektivet 

om ledningens roll i definitionen av organisationens identitet. Samverkan har under de senare 

åren framhållits som mycket viktig i flertalet styrande dokument kring socialt arbete (se ex-

empelvis Socialstyrelsen, 2007).  

 

Detta kan utifrån det Grape (2006) skriver om domänkonsensus respektive domänkonflikt 

tolkas som att respondenterna menar att det är avgörande att det råder domänkonsensus inom 

verksamhetsdomänen HVF för att de utsatta skall kunna hjälpas. Detta kan också utläsas av 

vad respondenterna berättar om att förstå varandras ”tågordning” och inte hamna ivägen för 

varandra. Respondenterna menar att det är viktigt att visa respekt och förståelse för de andra 

verksamheterna, vilket utifrån Grape (2006) kan uttydas som att det råder hög grad av do-

mänkonsensus mellan verksamheterna i resursgruppen och att medlemmarna också tycker att 

detta är viktigt. Resursgruppen kan som omnämnts ovan beskrivas som en samverkan med 

vad Axelsson och Bihari Axelsson (2007) beskriver som den lägsta graden av integration vil-

ket i sin tur bidrar till möjligheterna för hög grad av domänkonsensus inom gruppen. Detta 

därför att den typ av samverkan med låg integration som bedrivs i resursgruppen innebär att 

gruppmedlemmarna inte ”hotar” varandras verksamhetsområden.  

 

Genom deltagande i resursgruppen menar respondenterna att möjligheterna till samverkan har 

underlättats framförallt genom ökad förståelse för varandras roller. Respondenterna lyfter 

också fram en gemensam kunskapsbas och gemensam målsättning som gynnande för samver-

kan kring HVF. De komponenter som respondenterna beskriver överensstämmer med de för-

utsättningar som beskrivs som gynnande för samverkan utifrån litteraturen (Boklund, 1995, 

Danermark och Kullberg, 1999, Leathard, 2003, Danermark, 2005, Germundsson, 2011). De 

komponenter som respondenterna beskriver som gynnande för samverkan befinner sig samtli-

ga på en medarbetarnivå. Det framstår som att respondenterna upplever att samverkan är av-

hängigt gemensamma sociala representationer av varandras roller och samverkansobjektet hos 

de individer som ska samverka.  

 

Svårigheter med samverkan vid hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Respondenterna nämner flera faktorer som de upplever hämmar samverkansarbete kring 

HVF. Lagstiftning, oförståelse för HVF, personalomsättningar, arbetsbelastning, tidsbrist, 

otydlig ledning och oförutsedda händelser är de faktorer som framkommer mest frekvent. 
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Vissa av respondenterna nämner lagstiftning som det mest centrala problemet vid samverkan. 

Det är främst tre olika aspekter av lagstiftningen som framträder; sekretess mellan verksamhe-

ter, parters rätt att ta del av allt som sker i en utredning och behovet av samtycke när den ut-

satte är över 18 år. Vad gäller sekretess så nämner några respondenter att man upplever det 

som hämmande i samverkansarbetet att man inte kan dela information obehindrat mellan oli-

ka verksamheter. De uttrycker att man måste vara extra försiktig i ärenden med HVF eftersom 

man är rädd att delandet av viss information förvärrar situationen för den utsatte. Detta sam-

mankopplar en respondent med att föräldrar underrättas om vad som framkommer i en social 

utredning om ett barn, trots att de kan vara inblandade i utövandet. I sammanhanget fram-

kommer kritik av föräldrabalken och socialtjänstlagen från flera respondenter då man menar 

att de lagarna har ett alltför utpräglat föräldraperspektiv som blir extra problematiskt i ärenden 

med HVF eftersom föräldrarna ofta är förövare. När den utsatte är 18 år behövs alltid ett sam-

tycke för att kunna ingripa i en situation och påbörja ett samverkansarbete. Några responden-

ter menar att det är extra svårt att få ett samtycke i HVF-ärenden eftersom det kan innebära att 

den utsatte måste bryta kontakten med nästan hela sitt sociala nätverk, vilket ibland inte upp-

levs som ett rimligt alternativ för den utsatte.  

 

Resa hem och skilja sig, alltså det alternativet är mycket sämre för henne. Hon ser sig tvung-

en att stanna. […] Nej, om det hade varit jag så hade jag bara skilt mig […] och mina föräld-

rar hade tyckt att det var bra för den där ska du inte leva ihop med. Men så var det ju inte för 

henne. De sa ju; du får inte komma hem, du kan inte leva här (IP2). 

 

Tjejer som har ringt hem fastän de förstår att det är livsfarligt. […] Man längtar så, det är en 

erfarenhet. Man längtar jättemycket efter mamma och familjen och släkten och systern som 

ska gifta sig och festerna och vad gör mamma och eventuellt ta hand om småsyskonen, vem 

gör det nu när jag inte är här? Så det är enormt starka krafter som vi brottas med (IP3). 

 

En respondent menar dock att det inte riktigt är så att sekretessen hindrar att man delar infor-

mation. Om man frågar klienten om denne tillåter att man samverkar med andra verksamheter 

så brukar man ofta få tillåtelse till det. Respondenten menar att professionella alltför ofta skyl-

ler på sekretessen för att man är rädd att göra fel.  

 

Några respondenter uttrycker att en svårighet för samverkansarbetet är den oförståelse för 

HVF som finns hos enskilda professionella i de olika verksamheterna. En respondent menar 

att det kan få allvarliga konsekvenser för den utsatte.  

 

Det jag tänker, det som ibland kan bli väldigt tokigt i olika situationer är ju att man inte har 

tänkt på farligheten eller skyddet, oftast för flickan, som kan bli väldigt, väldigt galet. Oj, vi 

måste kontakta föräldrarna, för det gör man alltid. Nej, för sjutton! Ring inga föräldrar! 

(IP4). 

 

Alltså man drog in föräldrarna, och man lyssnade inte på den unga som var utsatt och vi hade 

stora farhågor att hon skulle föras ut ur landet (IP6). 

 

Några respondenter kopplar ihop oförståelsen för det unika vid HVF med de personalomsätt-

ningar som sker i vissa verksamheter. Man uttrycker då att man går miste om kunskap och 

erfarenhet vilket i slutändan kan drabba den enskilde. Det har hänt att verksamheter har bytt 

handläggare vid flera tillfällen under ett och samma pågående ärende vilket försvårar samver-

kansarbetet. Arbetsbelastning, resursbrist och otydlig ledning är andra svårigheter som fram-
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kommer. Kompetens kring HVF är ett av många områden respondenterna ska ha kompetens 

inom. Detta i kombination med att vissa respondenter upplever att man inte har tid att sam-

verka så mycket som man skulle vilja och att ledningen i verksamheten är otydlig kring hur 

man ska samverka i just HVF-ärenden, upplevs försvåra samverkansarbetet än mer.  

 

Men då måste vi också ha möjlighet att prata med varandra. Och det är ju nåt som brister 

överlag […]. Alla har mycket att göra. Almanackan är spräckt (IP3). 

 

En annan svårighet som några respondenter uttrycker är att det händer akuta saker i ärendena 

som försvårar samverkansarbetet. Det framkommer att det förekommer starka påtryckningar 

från anhöriga eller att det uppstår oförutsedda händelser. 

 

Sen är det ju så att vi kan planera hur mycket som helst, men så plötsligt händer det nått 

(IP3). 

 

Hon har gått upp i familjerätten och sagt att hon har ljugit om alltihopa (IP4). 
 

Den oförståelse för HVF-problematik som respondenterna menar finns i verksamheterna kan 

förstås som ett uttryck för att de sociala representationerna om HVF i de olika verksamheterna 

är splittrade. Man saknar en enhetlig social representation om vad HVF är och hur det ska 

hanteras vilket leder till samverkanssvårigheter.  

 

Den svårighet som innebär att vissa respondenter upplever sig möta oförståelse för den unika 

problematik som omgärdar HVF-ärenden i kontakten med andra verksamheter skulle för-

slagsvis också kunna förstås som ett uttryck för att respondenterna har sin hemvist i olika or-

ganisationskulturer. Christensen m.fl. (2004) menar att en organisations kultur påverkar hur 

enskilda i organisationen tänker och agerar i olika situationer. En organisations kultur är för-

knippat med de traditioner som växer fram inom en organisation över tid. Som tidigare be-

skrivits är HVF ett relativt nyupptäckt fenomen i svensk kontext, vilket kan innebära att det 

inte är etablerat i verksamheterna. Det kan utifrån detta tänkas att det invävt i organisationers 

praktik finns vissa arbetsmönster som de anställda har socialiserats in i och identifierar sig 

med, vilka inte är användbara vid HVF-problematik. 

 

En annan koppling till organisationskultur är att betrakta den lagstiftning som styr verksamhe-

terna som en del av de yttre krav som formar kulturen (jfr Christensen m.fl., 2004). Utifrån 

lagstiftning ska professionella anmäla om de misstänker att ett barn far illa och de måste in-

formera vårdnadshavare om allt som rör deras barn. Lagstiftningen kan därmed ha skapat en 

organisationskultur där medlemmarna oreflekterat arbetar efter ett mer utpräglat föräldraper-

spektiv och därmed inte agerar annorlunda vid exempelvis HVF-ärenden.  

 

Respondenterna upplever att personalen på de verksamheter de samarbetar med byts ut och att 

det varken inom den egna eller de andras verksamheter finns tillräcklig tid att samverka. Detta 

kan man koppla till ledningens roll. Det är enligt Christensen m.fl. (2004) upp till organisatio-

nens ledning att skydda, utveckla eller förändra organisationen. Ledningens beslut har förmå-

ga att definiera eller omdefiniera organisationens uppgift och roll, och därigenom även orga-

nisationens identitet. Det är ledningen som fattar beslut om personal och arbetsbelastning. 

Utifrån vad respondenterna beskriver om personalomsättning och tidsbrist kan man förstå det 

som ett uttryck för att verksamheternas ledning inte prioriterar behovet av samverkan kring 

HVF i den utsträckning som de anställda anser lämpligt.  
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Svårigheterna som respondenterna beskriver skulle kunna förstås djupare med vad Katz och 

Kahn (1978) beskriver som rollkonflikt. När rollförväntningar är motstridiga kan det uppstå 

en konflikt som i extremfallen kan innebära att uppfyllandet av en rollförväntning omöjliggör 

den andra. För de flesta av respondenterna skulle man kunna förstå en av de viktiga rollför-

väntningarna som att arbeta i enlighet med gällande lagstiftning. Samtidigt har de också en 

rollförväntning som innebär att man ska kunna hjälpa den som är utsatt. Vad gäller lagstift-

ning så kan enligt respondenterna ibland sekretess, krav på samtycke och parters rätt att ta del 

av information uppfattas som motstridigt i förhållande till vad man anser vara nödvändigt att 

kunna göra för att hjälpa den utsatte. På så sätt kan man förstå den svårighet som responden-

terna uttrycker som ett tecken på rollkonflikt på grund av motstridiga rollförväntningar. 

 

Respondenternas redogörelser för de svårigheter som kan uppstå vid samverkan kring HVF-

ärenden har många beröringspunkter med de faktorer som beskrivits kunna hämma samver-

kan. De tydligaste kopplingarna går att göra till följande faktorer; lagstiftning och riktlinjer, 

personalomsättning, resurser (tid och arbetsbelastning), ledningens tydlighet, kunskap om 

samverkansobjektet och kulturella skillnader (värderingar, synsätt, språkbruk) (jfr Boklund, 

1995; Danermark och Kullberg, 1999; Leathard, 2003; Vanclay, 2003; Danermark, 2005; Ax-

elsson och Bihari Axelsson, 2007; Germundsson, 2011). Alla dessa faktorer kan även upple-

vas som gynnande (troligtvis dock inte personalomsättning), men uttrycks ovan hämmande. 

En förändring av dessa faktorer torde kunna förändra samverkansarbetet till att fungera bättre. 

Faktorerna som beskrivits ovan berör samhällsnivån, den organisatoriska nivån, men också 

den medarbetarnivån. Respondenterna upplever på så vis att svårigheterna med samverkan 

uppstår på alla tre nivåer. Den enda svårighet som inte går att koppla med de faktorer som 

redogjorts för i tolkningsramen är oförutsedda händelser. Detta torde dock vara svårt att lösa 

med bättre fungerande samverkansarbete.  

 

Klienter som hamnar i gränslandet 

 

Alla respondenterna uttrycker att medlemskapet i resursgruppen underlättar deras arbete med 

HVF och de är eniga om vilka roller de olika verksamheterna har i arbetet. Några responden-

ter ger dock uttryck för att vissa klienter som utsätts för HVF hamnar i gränslandet mellan 

verksamheterna och att de därmed inte kan få tillräckligt med hjälp eller stöd. Den roll som 

kuratorer har i olika verksamheter är till viss del begränsad. Om ett fall är allvarligt så kan 

kuratorer anmäla till socialtjänst eller polis, men utöver det har man inget större mandat än att 

ge stödinsatser på olika sätt. En svårighet som nämns är om någon som är utsatt ska resa ut-

omlands och det finns misstanke om tvångsäktenskap. I de lägena kan det vara svårt för aktö-

rerna att gripa in, särskilt om klienten är över 18 år. 

 

[…] alldeles nyligen två tjejer skulle åka på semester, den ena skulle till [land A] och den 

andra till [land B]. De hamnade ju i sitt hemland. […] Båda två blev gifta (IP1). 

 

Några respondenter menar att även om man anmäler till socialtjänst eller polis så kan det i 

slutändan innebära att utredningarna tyvärr inte leder till åtgärd, exempelvis på grund av brist 

på underlag för omedelbart omhändertagande eller brist på bevis för att brott har begåtts. Någ-

ra respondenter menar att detta kan leda till en känsla av maktlöshet.   

 

Det är klart att man ska göra anmälningar, men jag har också sett att det har varit kontra-

produktivt (IP1). 
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Man anmäler men det är liksom inga som leder till åtal eller dom. Ord står mot ord […]. Sist 

var det en kvinna som… då hade en läkare skrivit att det kan inte uteslutas att hon har åsam-

kat blåmärkena själv, för det har liksom gjorts på ett kontrollerat sätt. Nej, men det är ju lik-

som helt sjukt. Man sitter här med den här kvinnan framför sig och så går det aldrig att bevi-

sa att det blåmärket, att det var han som gjorde det (IP2). 

 

Respondenterna som uttrycker frustration kring detta menar att det ibland kan upplevas bak-

vänt att samhället inte har mandat att straffa förövarna, utan bara att skydda de som är utsatta.  

 

Och just det är en dubbelhet att kvinnorna kan få skyddad adress, nytt personnummer, skyd-

dat boende och det liksom funkar, men man kan inte döma […]. Man tror på henne och lik-

som hjälper henne, men han går fri (IP2). 

 

I sammanhanget nämner även en av respondenterna ”fruimport” som ett problem. Kvinnor 

kommer till Sverige för att gifta sig med män som är svenska medborgare. När de väl har gift 

sig kan de inte skilja sig för att de blir utvisade ur Sverige om de själva inte bott i landet till-

räckligt länge och i hemlandet skulle de bli utfrysta eftersom det inte anses accepterat av fa-

milj och släkt att skilja sig. 

 

Medlemmar i en organisation socialiseras in i dess kultur och detta påverkar hur medlemmar-

na tänker och agerar. En organisations kultur skapas bland annat utifrån yttre krav i form av 

exempelvis lagstiftning (Christensen m.fl., 2004). Polis och socialtjänst kan i sammanhanget 

förstås som organisationer som är starkt styrda av lagstiftning. De kan inte fatta beslut i en-

skilda ärenden utan tillräckligt underlag, vilket i de fall som beskrivits ovan kan upplevas som 

maktlöshet och en oförmåga att hjälpa den utsatte. Den frustration som uppstår mellan verk-

samheter i sådana fall kan man förstå som att organisationskulturer med olika hård lagstyrning 

”krockar”. Detta kan också leda till rollkonflikter. 

 

Katz och Kahn (1978) menar att då en person med en viss yrkesroll i en organisation utför de 

handlingar som förväntas är ett uttryck för rollbeteende. Man kan förstå respondenternas be-

skrivningar av att anmäla allvarliga fall till socialtjänst och polis som en form av rollbeteende. 

Det kan då tänkas vara så att anmälaren upplever likt vad Katz och Kahn (1978) kallar roll-

konflikt när de hamnar i den situation som beskrivits ovan. Anmälaren kan uppleva att det 

rollbeteende som är tänkt att leda till hjälp istället blir en smärtsam process som tyvärr ibland 

slutar med att den utsatte inte kan få den hjälp man hoppats på.   

 

Resursgruppens arbete har ovan tolkats som ett uttryck för ett samverkansarbete med låg grad 

av integration (jmf Axelsson och Axelsson Bihari, 2007). De svårigheter som respondenterna 

omnämner gällande klienter som hamnar i gränslandet skulle kunna förstås som en önskan om 

ett mer integrerat samverkansarbete där det ”glapp” som beskrivs eventuellt inte skulle upp-

stå. Vidare skulle man kunna förstå det som händer när den verksamhet man anmält till inte 

kan genomföra det man önskar, som ett uttryck för vad Grape (2006) skriver om domänan-

språk och domänkonflikt. Socialtjänsten respektive polisen skulle utifrån beskrivningen av de 

olika verksamheternas roller kunna anses utgöra domänanspråk vad gäller att kunna utföra 

skyddande insatser och straffa förövare vid brott. När detta inte går att genomföra i enskilda 

ärenden kan det leda till domänkonflikt och på så sätt troligen också hämma samverkansarbe-

te.  

 

När det gäller de klienter som hamnar i gränslandet mellan verksamheter och den frustration 

som uppstår hos respondenterna så kan det förstås som hämmande faktorer för samverkan. 
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Faktorer på medarbetarnivån som attityder till varandra, engagemang och meningsfullhet samt 

tillit och förtroende (Boklund, 1995; Vanclay, 2003; Germundsson, 2011) torde påverkas och 

bli hämmande för samverkan när situationer likt de ovan beskriva uppstår. Det ”glapp” mellan 

verksamheterna som respondenterna beskriver ovan kan också kopplas till faktorer på en 

samhälls- och organisationsnivå. Faktorn om ansvarsfördelning mellan verksamheter och fak-

torn om organisatoriska skillnader mellan verksamheter (villkor /uppdrag/mandat) (jfr Bok-

lund, 1995; Danermark och Kullberg, 1999; Leathard, 2003) upplevs som hämmande i sam-

verkansarbetet då respondenterna menar att de inte förmår hjälpa vissa klienter.  

 

 

SLUTSATSER 
 

Nedan presenteras resultatets viktigaste slutsatser utifrån studiens fyra frågeställningar.  

  

Enhetliga sociala representationer resursgruppen 

 

Studiens resultat visar att det råder enighet kring förståelsen av HVF inom resursgruppen. 

Samtliga respondenter upplever fenomenet som främst kopplat till kollektivt utövad kontroll 

och att HVF kräver annorlunda arbetsmetoder än andra typer av ärenden. Detta förstås som att 

resursgruppen skapat en gemensam social representation av HVF vilket i sin tur är gynnsamt 

för samverkan.   

  

Splittrade sociala representationer i hemverksamheterna 

  

I hemverksamheterna är kunskapen kring HVF splittrad. Förståelsen för HVF kan handla om 

alltifrån att HVF inte betraktas som en unik problematik som ska hanteras annorlunda till att 

det oreflekterat förknippas med vissa typer av etniska eller religiösa tillhörigheter. Detta be-

skrivs som att det saknas gemensamma sociala representationer vilket är hämmande för sam-

verkan genom att deltagarna i resursgruppen får svårt att verka för frågorna i hemorganisatio-

nen. Det saknas också formella definitioner, handlingsplaner och riktlinjer som styr arbetet 

med HVF. Detta anses hämma möjligheterna till samverkan utifrån att det resulterar i en oklar 

ansvarfördelning mellan verksamheterna och otydliga direktiv från ledningen.  

  

Tydlig ansvarsfördelning 

  

Inom resursgruppen finns en enhetlig och tydlig syn på roller och ansvarsfördelning, samt det 

speciella behovet av samverkan i arbete med just HVF på grund av komplexiteten i dessa 

ärenden. Detta förstås som gynnande för samverkan genom att resursgruppen bidragit till roll-

förståelse och att det inom resursgruppen råder domänkonsensus i gruppen kring arbetet med 

HVF.  

  

Vinster och svårigheter med samverkan 

 

Den största vinsten med samverkan är att respondenterna fått mer kunskap och förståelse för 

sin egen och de andras roller, vilket underlättar arbetet med HVF. På grund av att HVF-

ärenden framställs som extra komplexa upplevs samverkan skapa möjlighet att hantera ären-

dena på ett bättre sätt. Genom att samverka kan en helhetsbild av situationen framträda.  

 

Vissa klienter hamnar i gränslandet mellan verksamheterna och i vissa lägen finns det inte 

någon verksamhet som kan tillgodose dessa klienters behov av skydd och stöd. Detta leder till 
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risk för rollkonflikter hos de professionella som inte förmår uppfylla den förväntade rollen 

som hjälpare. Övriga svårigheter i samverkansarbetet kring HVF som framkommer handlar 

bland annat om lagstiftning, personalomsättning, resursbrist och oförståelse för HVF. 

  

Sammanfattningsvis befinner sig de faktorer som respondenterna beskriver som viktiga att ta 

hänsyn till för att uppnå fungerande samverkan i arbetet med HVF på samhälls-, organisa-

tions- och medarbetarnivå.   

 

 

SLUTDISKUSSION 

 

Nedan följer en diskussion kring tre olika teman som under studien framträtt som intressanta. 

Det första temat handlar om metodens påverkan på resultatet då resursgruppen är en relativt 

liten grupp där medlemmarna eventuellt kan identifiera varandra vid en läsning av studien. 

Det andra temat berör respondenternas outtalade koppling mellan HVF och ”invandrarkon-

texter”. Det tredje temat handlar om svårigheten i att hjälpa de klienter som beskrivits hamna 

i gränslandet. Sist presenteras ett antal förslag på framtida forskning.  

 

Frågan om deltagande i studien ställdes till alla representanter i ett gemensamt mail från 

sammankallande vid Länsstyrelsen. I studien framgår det också tydligt att det är personer som 

är eller har varit aktiva i resursgruppen som deltar. Resursgruppen är en relativt liten grupp 

och även om respondenterna är helt anonyma vad gäller namn och verksamhetstillhörighet 

finns ändå viss risk att de från resursgruppen som läser studien skulle kunna ”räkna ut” vilka 

som deltagit. Flera av frågorna i intervjun handlar om hur man ser på de olika verksamheterna 

i gruppen och hur man upplever arbetet tillsammans. Det skulle kunna vara så att de som del-

tar i studien påverkas av ”rädslan” att bli identifierad. Om någon av respondenterna är kritisk 

till någon verksamhet eller till det arbetet man genomför tillsammans, kanske man av denna 

anledning inte vågar yttra sådant i intervjun?  

 

Den bild som framträder i studien är att respondenterna är eniga i definitionen av HVF, de 

upplever att de har en stark samsyn i resursgruppen kring detta och man beskriver arbetet i 

övervägande positiva ordalag. Det framgår också att alla respondenterna ansåg sig okunniga 

och oerfarna vad gäller arbetet med HVF och de menar att resursgruppen gemensamt skapat 

samsyn och fungerande samverkan. Ingen respondent ger uttryck för att någon verksamhet har 

tolkningsföreträde eller mer inflytande än någon annan. Detta kan tolkas som tecken på genu-

in samverkan (jmf Boklund, 1995). I analysen tolkades detta som att resursgruppens samver-

kansarbete innebär ett möte mellan svaga modeller där ingen har mer makt än någon annan 

och där man gemensamt i harmoni skapat en social representation om HVF. Utifrån den risk 

för identifikation som diskuterats ovan kan det vara så att denna bild framträder för att de inte 

”vågar” peka ut någon verksamhet som mer tongivande även om det skulle vara så. Kanske 

upplever respondenterna att det skulle ske på bekostnad av den fungerande samverkan de nu 

beskriver sig ha? Här kan frågan lyftas om inte exempelvis profession och tidigare erfarenhet 

påverkar vilket inflytande de olika representanterna har? Det skulle kunna vara så att någon 

verksamhet eller representant utifrån detta har en högre maktposition än de andra utan att re-

spondenterna reflekterat över det. Då skulle man istället kunna tolka samverkansarbetet som 

ett möte mellan en stark modell och andra svagare modeller där de svagare modellerna ore-

flekterat övertagit den starka modellens sociala representation om HVF (jfr Danermark och 

Kullberg, 2011). Det skulle utifrån detta vara intressant att reflektera över hur resursgruppens 

utbildningar väljs ut, då det torde vara avgörande för resursgruppens kunskapsutveckling.  
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Det kan ses som ett problem i studien att den uttryckligen inriktats på resursgruppen. Om frå-

gan istället hade ställts anonymt till representanterna utan att det presenterades i studien vil-

ken grupp och vilket län det handlar om, hade kanske den eventuella ”rädslan” för att bli iden-

tifierad varit mindre, vilket kanske också skulle ha gett ett annat resultat? 

 

Utifrån studiens resultat framgår det tydligt att respondenterna inte vill koppla samman pro-

blematiken kring HVF med någon specifik kultur, etnicitet eller religion. Då den insamlade 

empirin studeras framkommer dock tendenser till en outtalad koppling mellan HVF och män-

niskor med invandrarbakgrund. 

 

Svårt att komma in i ett akut ärende, tänker jag, […] som kommer till en familj och ingen pra-

tar svenska. Och det pratas hela tiden inne i lägenheten. Vad är det man pratar om? (IP4)  

 

[…] jag har ju jobbat mycket med invandrargruppen förut (IP1).  

 

Offentlig debatt och forskning kring HVF har som tidigare redovisats handlat mycket om hur 

fenomenet bör definieras. Handlar det enbart om kön eller enbart om kultur, eller krävs ett 

intersektionellt perspektiv på HVF (jfr Jensen m.fl., 2006; Hellgren och Hobson, 2008; NCK, 

2010)? Utifrån respondenternas utsagor kan deras definition eventuellt kopplas till en mer 

intersektionell förklaringsmodell eftersom ingen förklarar HVF som enbart kopplat till kön 

eller kultur. Dock kan det diskuteras vilka konsekvenser som uppstår när HVF ändå outtalat 

tycks förstås som ett problem hemmahörande i en invandrarkontext (jmf Baianstovu, 2012; de 

los Reyes, 2003).  

 

Jensen m.fl. (2006) beskriver att HVF utmärks av att handlingen utförs med motiv om upp-

rätthållandet av familjens heder, där offret ses som skyldig till brott mot familjens heder. HVF 

beskrivs i intervjuerna primärt som ett uttryck för kollektivt utövad kontroll av nära anhöriga 

främst vad gäller sexualitet. Ingen av respondenterna använder uttryckligen ordet heder när de 

beskriver vad HVF är. Det är inte orimligt, snarare troligt, att kollektiv kontroll förekommer i 

andra kontexter som exempelvis i kriminella gängbildningar, religiösa sekter och även (gäl-

lande exempelvis hbtq-personer) i ”svenska” familjer. Hur urskiljs då HVF från annat kollek-

tivt våld och förtryck? Fyller det någon funktion för de utsatta att försöka göra det?  

 

Det kan framstå som en begränsning i studien att bilden av HVF som kopplat till invandrar-

kontexter inte ifrågasattes under intervjuerna. Det kan vara så att respondenterna inte anser att 

HVF endast uppstår i invandrarkontexter men att de inte upplevde utrymme att ge uttryck för 

sådana reflektioner i intervjun. Det kan spekuleras kring huruvida begreppet heder hade fram-

kommit om frågorna specificerats mer kring exempelvis bakomliggande faktorer till HVF.  

 

I resultatet presenteras ett tema som handlar om klienter som hamnar i gränslandet mellan 

verksamheter trots fungerande samverkansarbete. Detta analyseras som ett uttryck för sam-

verkansarbetets begränsningar. Även om samverkansarbetet beskrivs som nödvändigt för att 

nå goda resultat i arbetet med HVF så kan inte arbetet lösa svårigheter som uppstår vid exem-

pelvis ”fruimport” eller brist på samtycke. Här framställs också problemet med uppfattningen 

om att en anmälan till socialtjänst och polis inte alltid leder till åtgärd, vilket innebär rädsla 

för att anmälan blir kontraproduktiv. Respondenterna ger uttryck för ett slags ”glapp” mellan 

verksamheterna. Beror ”glappet” på samhällets oförmåga att ingripa i den enskilde individens 

liv med hjälp av exempelvis lagstiftning eller beror det på brister i samverkan mellan verk-

samheterna? Skulle de klienter som hamnar i gränslandet vid HVF-ärenden kunna bli hjälpta 

om samverkansarbetet var mer integrerat? Denna fråga har inte besvaras i aktuell studie. Att 
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hitta sätt att utforma socialt arbete och lagstiftning på ett sätt som möjliggör hjälp vid exem-

pelvis ”fruimport” eller som minskar kontraproduktiviteten vid anmälan, känns som viktiga 

investeringar för framtida forskning. 

 

Utifrån denna studies resultat framstår också flera andra frågor som intressanta för framtida 

forskning att undersöka. Det vore intressant att undersöka vilka konsekvenser det får om HVF 

underförstått sammankopplas med ”invandrarkontexter”. I en vidare mening blir det då också 

intressant att undersöka i vilka andra kontexter våld och förtryck med liknande komponenter 

förekommer. Vidare framställer samtliga respondenter behovet av samverkan som extra stort 

just gällande HVF på grund av den komplexitet som inryms i problematiken. Socialstyrelsen 

(2006) beskriver att professionella inom socialt arbete betraktar samverkan mellan verksam-

heter som effektivt men att denna effektivitet inte är vetenskapligt bevisad. Vidare forskning 

kring hur samverkan i arbetet med HVF bäst byggs upp är att betrakta som en god investering 

för framtiden utifrån resultatet av denna studie. Vad gäller det ”glapp” som uppstår mellan 

verksamheter när de försöker hjälpa klienter utsatta för HVF kan vara intressant för framtida 

forskare. Det framstår som problematiskt om det sociala arbetet och dess lagstiftning som är 

utformad för att hjälpa människor istället bidrar till att försvåra deras situation. Framtida 

forskning skulle kunna undersöka hur man på bästa sätt kan hjälpa exempelvis de kvinnor 

som utsätts för ”fruimport” eller hur man skulle kunna utveckla samverkansarbete för att und-

vika den kontraproduktiva erfarenhet som beskrivs i studien. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSMAIL INFÖR INTERVJU 

 

Hej (namn) ! 

 

Nu är det Malin Nilsson och Camilla Gränsmark från socionomprogrammet, Örebro Universi-

tet som skriver. Du har valt att delta i en intervju till vår C-uppsats. 

 

Vi vill börja med att tacka så jättemycket för hjälpen, din medverkan är mycket bety-

delsefull för oss! 
 

Information om uppsatsen 

- Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hedersrelaterat våld och förtryck med in-

riktning på hur samverkan mellan olika verksamheter fungerar kring sådana ärenden. 

- Vi kommer att intervjua representanter från olika verksamheter i resursgruppen och 

det är därmed samverkan mellan verksamheterna i resursgruppen som är fokus för 

uppsatsen. 

 

Följande teman/frågor kommer att behandlas på olika sätt i intervjun 

- Dina och din uppfattning om den egna verksamhetens föreställningar kring vad he-

dersrelaterat våld och förtyck är 

- Vilka eventuella formella dokument/riktlinjer/handlingsplaner kring arbetet med he-

dersrelaterat våld och förtryck som finns i den egna verksamheten och hur dessa an-

vänds 

- Vilken syn du har på den egna verksamhetens roll i arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck 

- Vilken syn du har på de andra verksamheternas roll i arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtyck 

- Din upplevelse av hur samverkan mellan verksamheterna i arbetet med hedersrelaterat 

våld och förtryck fungerar eller bör fungera 

 

 Lite praktiska punkter 

- Du kommer att vara anonym. Vi kommer inte att använda ditt namn i uppsatsen. Alla 

som deltar i intervjun är eller har varit medlemmar i resursgruppen. 

- I intervjun vore det bra om vi hade ett verkligt fall att utgå ifrån i vårt samtal. Du får 

gärna plocka fram ett hedersrelaterat fall som du arbetat med eller stött på i din verk-

samhet. Det kan vara fiktivt eller verkligt och det räcker med att du berättar det munt-

ligt för oss under intervjun. 

- Vi kommer att vara med i intervjun båda två. En av oss kommer att ha en mer aktiv 

roll i samtalet. 

- Vi kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera den och möjliggöra en ana-

lys av den. Om du av någon anledning inte vill att vi spelar in är det bara att meddela 

detta.  

 

Avslutningsvis  

Vänligen hör av dig när du läst detta mail så att vi vet att det stämmer och är OK för dig. 

 

Stort tack för att du vill vara med! 
Med vänliga hälsningar  

Malin Nilsson och Camilla Gränsmark 
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BILAGA 2 

 

INTERVJUGUIDE – HVF OCH SAMVERKAN 
 

 

 

ROLLER I INTERVJUN 

 

MODERATOR 

 

- Leder samtalet utifrån intervjuguiden 

 

 

OBSERVATÖR 

 

- Håller koll på tiden 

”Bryter in” om måltiden överskrids 

 

- Följer intervjuguiden och ser till att inget blir missat 

”Bryter in” i samtalet om moderatorn missar något 

 

- Antecknar eventuella observationer som inte kan fångas i inspelningen 

 

 

ATT TÄNKA PÅ UNDER INTERVJUN  

 

- Hålla koll på intervjuguiden 

 

- Öppna och upplevelsefokuserade frågor 

 

- Akta oss för teoretisk diskussion! Gärna använda fallet att återkomma till! 

 

- Använda sonderings-/uppföljningsfrågor 

 

 

EFTER INTERVJUN 

 

- Kort samtal om intervjun 

 

- Skriva korta reflektionsanteckningar  
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DEL1 – INLEDNING OCH PRESENTATION 

(Mål: max 15 minuter) 

 

 

INLEDNING 

 

Presentation Namn 

Studiens syfte 

Introduktion till intervjun Samtycke 

Anonymitet 

Inspelning 

Transkribering 

Erbjuda läsning Möjlighet att läsa den transkriberade intervjun 

 

 

 

 

PRESENTATION AV RESPONDENTEN OCH VERKSAMHETEN 

 

Arbetsplatsen Beskriva verksamheten 

Påbörjad anställning 

Konkreta arbetsuppgifter 

Tidigare erfarenheter Utbildningsbakgrund 

Tidigare arbetsplatser 

Resursgruppen Påbörjat deltagande 

Anledning till deltagande 

Anledningen till gruppens existens 

Konkreta arbetsuppgifter 
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DEL 2 - FRÅGESTÄLLNINGARNA 

(Mål: cirka 45 minuter, 15 minuter per frågeställning) 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 1 

Föreställningar om HVF 

 

Beskriv ett HVF-fall Beskriv ett fall som bedömts HVF i din verksamhet 

När och hur bedömdes det vara HVF 

Vad är HVF? Enligt respondenten 

Flera typer av HVF? 

Tillräcklig kunskap? 

Representativt för respondentens verksamhet? 

Varför är fallet HVF? Centrala komponenter i fallet 

Agerande Åtgärder och insatser 

Alternativa ageranden 

Förhållningssätt 

Formella föreställningar Riktlinjer/handlingsplaner 

Användbara? 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 2 

Den egna och andra verksamheters roll i arbetet med HVF 

 

Den egna verksamheten Ansvar 

Uppgift 

De andra verksamheterna Ansvar 

Uppgift 

Central verksamhet Någon mer/mindre viktig 

Varför? 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 3 

Samverkan med andra verksamheter i arbetet med HVF 

 

Gemensam definition HVF Uttalad definition i resursgruppen 

Samsyn mellan de olika verksamheterna 

Handlingsutrymme Resursgruppens mandat  

Används dina erfarenheter i resursgruppen? 

Används erfarenheter från resursgruppen i egen verksamhet? 

Förutsättningar/hinder Viktiga förutsättningar för samverkan 

Hinder för samverkan 

Fungerar bäst/sämst Beskriv när samverkan fungerar som bäst 

Beskriv när samverkan inte fungerar 
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BILAGA 3 - KODSYSTEM 
 

FRÅGESTÄLLNING 1 – FÖRESTÄLLNINGAR OM HVF 

 

1.1 Informella föreställningar om HVF 

1.1.1 Kontroll 

1.1.2 Kultur / Tradition 

1.1.3 Sexualitet och kyskhet 

1.1.4 Tvångsäktenskap / svårighet att skiljas 

1.1.5 Kollektivt utövat / familj / släkt 

1.1.6 Båda könen kan utsätts, även hbt-personer 

1.1.7 Religion 

1.1.8 Klass 

1.1.9 Olika former av våld (typ ekonomiskt osv) 

1.1.0 Det är som vilket annat våld som helst 

 

1.2 Formella föreställningar om HVF 

1.2.1 Handlingsplan (egen) 

1.2.2 Likabehandlingsplan (egen) 

1.2.3 Örebro kommuns handlingsplan nämns 

1.2.4 Uttrycker behov av handlingsplan 

 

FRÅGESTÄLLNING 2 – VERKSAMHETERNAS ROLLER VID HVF 

 

2.1 Den mest viktiga verksamheten 

2.1.1 Skolan mest viktig 

2.1.2 Alla lika viktiga 

 

2.2 Uttalanden om specifika verksamheters roller 

2.2.1 Skolan 

2.2.2 Landstinget 

2.2.3 Socialtjänsten 

2.2.4 Polisen 

2.2.5 Länsstyrelsen 

2.2.6 Ideella verksamheter 

 

FRÅGESTÄLLNING 3 – UPPLEVELSER AV SAMVERKAN KRING HVF 

 

3.1 Varför samverka? 

3.1.1 Komplexa/komplicerade ärenden 

3.1.2 Samla kompetens 

 

3.2 Förutsättningar för samverkan 

3.2.1 Bra ledning i egen verksamhet eller i resursgruppen 

3.2.2 Kunskap om de andra verksamheterna  

3.2.3 Kontinuerlig/naturlig kontakt (ex. i enskilda ärenden eller för rådfrågning) 

3.2.4 Kunskap om problemet man samverkar kring 

3.2.5 Tid och resurser 

3.2.6 ”Röja” sekretessen 
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3.3 Samverkans möjligheter/vinster 

3.3.1 Förståelse för andra verksamheters roll och uppgift / veta vart man ska vända sig 

3.3.2 Samlad kompetens 

3.3.3 Kunskapsutbyte / dela nya rön / dela nya problem 

3.3.4 Undviker dubbelarbete och ”störning” 

3.3.5 Bra utfall i arbetet / öka framkomligheten i ärendet / bra för klienten 

 

3.4 Samverkans svårigheter/hinder 

3.4.1 Upptagen med sitt eget / andra frågor 

3.4.2 Sekretess 

3.4.3 Andra lagproblem (samtycke, föräldrabalkens föräldraperspektiv…) 

3.4.4 Måste ha samtycke vid arbete med vuxna 

3.4.5 Tidsbrist 

3.4.6 Personalomsättning 

3.4.7 Oförutsägbarhet i ärenden (”den mänskliga faktorn”) 

3.4.8 Oförståelse för andra verksamheter (”revirtänk”) 

3.4.9 Komplexa fall vid HVF 

3.4.0 Chefer förstår inte vikten av samverka (motarbetas) 

 

 

 


