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SAMMANFATTNING 
Många ungdomars vardag präglas av hedersvåld och förtryck (HVF) och problematiken anses 

svår och komplex att arbeta med. Studiens syfte är att undersöka hur skolkuratorer på 

högstadieskolor och socialsekreterare på socialtjänsten beskriver sitt stöd till och skydd av 

ungdomar som utsätts för HVF samt samverkan dem emellan. Metoden som används för att 

besvara studiens syfte är kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer, tre socialsekreterare 

och en samordnare för en samverkansgrupp kring HVF. Studiens insamlade material 

analyseras genom tidigare forskning om myndigheternas arbete med HVF samt samverkan. 

Kulturellt och feministiskt perspektiv samt teori om riskbedömning och samverkan används 

även för att analysera materialet. 

     Resultatet visar att det finns en samsyn mellan professionerna gällande att stödbehovet hos 

HVF-utsatta ungdomar är stort. Vidare delar professionerna uppfattningen att inte agera mot 

ungdomens vilja samt att ett skyddstänk är viktigt. Den form av riskbedömningsverktyg som 

vanligen används är handlingsplaner, som finns på respektive arbetsplats. Vidare visar 

resultatet att det saknas strukturerad samverkan mellan professionerna. Viss samverkan 

föreligger men en svårighet beskrivs vara att arbetet är beroende av personbundna kontakter. 

Resultatet visar även att samverkan skulle gynnas av ökad kommunikation samt insyn i 

varandras arbete. 

 

Nyckelord: heder, hedersvåld och förtryck, samverkan, riskbedömning, skolkuratorer, 

socialsekreterare, socialtjänst, våld. 
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ABSTRACT  
Many youths live in a situation of honor violence and oppression and the problem is 

considered difficult and complex to work with. The purpose of the study is to examine how 

school counselors at secondary schools and social workers at social service describe their 

work with support and protection of youths who are exposed to honor violence and 

oppression and the collaboration between them. The method used to answer the purpose of the 

study is qualitative interviews with five school counselors, three social workers and a 

coordinator for collaboration of honor violence and oppression. To analyze the result we use 

previous research about authorities' work with honor violence and oppression and previous 

research about collaboration. We also use a cultural and a feministic perspective and theory of 

risk assessment and collaboration to analyze the material. 

     The result shows that there is a consensus between the professions about the high need of 

support for the exposed youths. The professions agree with each other that it is important to 

not take action against the will of the youth and that is important to consider the safety of the 

youth. The forms of risk assessment tools professionals commonly use are action plans, which 

exist at each workplace. The results show that there is no structured collaboration between the 

professions. Some collaboration exists, but a difficulty is that the work becomes dependent of 

personal contact. One of the study's conclusions is that collaboration would benefit if 

communication and transparency between the professions would be increased. 

 

Keywords: honor, honor violence and oppression, collaboration, risk assessment, school 

counselors, social secretary, social services, violence. 
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INLEDNING 
Runt om i världen mördas omkring fem tusen flickor och kvinnor varje år av närstående i 

syfte att skydda eller återupprätta familjens heder, vilket är ett allvarligt problem som 

dessutom tycks öka (Amnesty international, 2011, s. 3). Enbart i Sverige präglas cirka två 

tusen flickors och unga kvinnors vardag av hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) och det 

anses även finnas ett stort mörkertal (Länsstyrelsen, 2010, s. 7). Mörkertalet tros bero på att 

flickorna inte vågar söka hjälp av rädsla för ytterligare sanktioner från familjen eller av oro 

för att svika familjen. Även pojkar drabbas på olika sätt av HVF, de kan vara både offer och 

förövare (Allmänna barnahuset, 2005, s. 109). Det är exempelvis vanligt att pojkarna 

förväntas ta på sig en kontrollerande roll gentemot sina systrar för att inte drabbas av släktens 

misstyckande (Hannah, 2012, s. 7). Socialsekreterare är i arbetet med barn och ungdomar 

skyldiga att göra en riskbedömning av situationen för att på lämpligaste sätt kunna skydda 

dem (Munro, 1996, s. 765). Samtliga FN:s medlemsstater har en skyldighet att aktivt arbeta 

för att förhindra och förebygga HVF (Länsstyrelsen, 2010, s. 5). Staterna ska utreda brott som 

begåtts i hederns namn samt erbjuda stöd och skydd till offren. Utförs inte det bryter 

medlemsstaterna mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (a.a). Vidare står det i 

barnkonventionens 24.3 artikel (Regeringskansliet, 2006, s.44) att ”Konventionsstaterna skall 

vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är 

skadliga för barns hälsa”.  

      Skolan är den myndighet som har mest omfattande kontakt med ungdomar som lever med 

HVF (Länsstyrelsen, 2010, s. 7). I socialtjänstlagen (SoL) 14 kap. 1 § framgår det att 

yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete ”… är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. Skolverket (2011, s. 19) belyser att det i 

många kommuner i Sverige finns en god samverkan mellan skola och socialtjänst. Samtidigt 

förekommer svårigheter i samverkan då bristande tillit mellan professionerna kan finnas (a.a). 

     Problem i samverkan mellan skola och socialtjänst kan, enligt Skolverket (2011, s. 19), 

bero på att skolan inte anser socialtjänsten tillräckligt skyddande gentemot ungdomen, på 

grund av socialtjänstens familjeperspektiv. Ett problem från socialtjänstens perspektiv kan 

vara att skolan anses utesluta föräldrarna samt vänta för länge med att göra anmälan till 

socialtjänsten (a.a). För att arbeta på ett konstruktivt sätt med HVF är det viktigt att tillit och 

trygghet mellan myndigheterna föreligger, för att underlätta kontakten dem emellan (a.a).  

     Då skola och socialtjänst har ansvar att förhindra och förebygga HVF samt bistå de utsatta 

med hjälp och stöd är det intressant att studera hur dessa myndigheter beskriver sitt arbete 

med att ge stöd till och skydd av ungdomar som utsätts för HVF. Både flickor och pojkar blir 

utsatta men det kan ta sig olika uttryck. Därför har vi valt att i så stor utsträckning som möjligt 

belysa stödet till och skyddet av både HVF-utsatta flickor och pojkar. Dock får flickors 

utsatthet och behov störst utrymme i studien, då tidigare forskning samt informanternas 

berättelser till största del haft flickorna i fokus. Tillit och trygghet mellan myndigheterna 

anses viktigt för att nå en god samverkan och därmed ett bättre arbete, men hur ser egentligen 

samarbetet ut och kan det förbättras. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer på högstadieskolor och socialsekreterare 

på socialtjänsten beskriver sitt stöd till och skydd av ungdomar som utsätts för hedersvåld och 

förtryck samt samverkan dem emellan. 
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Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar författats: 

 

 Hur tillgodoser skolkuratorer och socialsekreterare stödbehovet för ungdomar som utsätts 

för HVF? 

 Hur görs riskbedömningen? 

 Vilken samverkan föreligger mellan skolkuratorer och socialsekreterare, gällande HVF? 

 

BAKGRUND 
I syfte att underlätta den kommande läsningen ges du som läsare i detta avsnitt en kortfattad 

beskrivning om vad hederskultur, heder och HVF innebär samt information om vilket uppdrag 

och ansvar skolan och socialtjänsten har. När begreppet hedersvåld och förtryck (HVF) 

används i studien avses allt från begränsningar i ungdomens vardag, som utifrån en svensk 

kontext anses oacceptabla i förhållande till ungdomens ålder, till fysiskt våld.  
 

Hederskultur, heder och HVF 
Hederskulturer är vanliga i samhällen som är starkt patriarkala och kollektivistiska 

(Länsstyrelsen, 2010, s. 9). Den patriarkala strukturen och maktfördelningen kan, enligt Al-

Baldawi (1998, s. 2224), förklaras med hjälp av en pyramid där fadern befinner sig i 

pyramidens topp och har mest makt. Även släkten på både faderns och moderns sida befinner 

sig högre upp i pyramiden än modern och barnen. Gällande barnen har pojkarna makt över 

flickorna, vilket innebär att flickorna hamnar i pyramidens botten och därför blir den mest 

utsatta gruppen i det patriarkala systemet (a.a). Fördelen med en utvidgad familj anses vara 

ökad trygghet då alla i släkten har ansvar och förpliktelser mot varandra. Barnen lär sig redan 

från låg ålder att de i första hand är familjemedlemmar och därefter medborgare (a.a). 

Individens önskemål och vilja är därmed underordnad uppfattningen om vad som är för 

kollektivets bästa (Länsstyrelsen, 2010, s. 8). I förhållande till det övriga samhället beskriver 

Al-Baldawi (1998, s. 2224) att släkten ses som det första skyddsnätet. Vidare beskrivs att 

många familjer med hederskultur väljer att inte kontakta myndigheter när de behöver stöd, 

istället försöker de tillsammans med familjen eller släkten lösa sin situation. 

     I starkt patriarkala samhällen är heder ett viktigt begrepp. Hedern kan skadas om någon i 

familjen eller släkten gör någonting som anses olämpligt, det kan dra skam över hela familjen 

och släkten (Länsstyrelsen, 2010, s. 9 och Arin, 2001, s. 823). Sveriges regering har definierat 

HVF som uttryck för kulturella uppfattningar gällande kön, makt och sexualitet 

(Regeringskansliet, 2010). HVF tar sig vanligen kollektivt uttryck, ofta handlar det om att 

begränsa flickorna i deras vardag och i deras självbestämmanderätt då flickornas beteende 

anses påverka familjens rykte och heder (a.a). Genom att trotsa begränsningar anses individen 

dra skam över familjen. För att familjen ska återfå hedern kan de fysiskt bestraffa personen 

som brutit mot reglerna, vanligen utförs bestraffningen av familjemedlemmar och släktingar 

(a.a). Även pojkar, homosexuella, bisexuella samt personer med könsöverskridande identitet 

och uttryck kan drabbas av HVF (a.a). När våld förekommer i en nära relation sker det 

vanligen mellan två individer. Det som utmärker HVF är att våldet ofta får stöd av individens 

familj och släkt (Wikström & Ghazinour, 2010, s. 3f). När hot, våld och mord sker i hederns 

namn är det vanligen genom kollektiva påtryckningar i syfte att återupprätta släktens heder 

(Länsstyrelsen, 2010, s. 8). 

 

Skolans uppdrag och ansvar 
I skolans läroplan framgår enligt Kvinnoforum (2006, s. 16f) att ett av skolans uppdrag är att 

arbeta aktivt och medvetet med att främja flickors och pojkars lika rättigheter samt att främja 

elevernas uppfattning om allas lika värde. Vidare framgår det att lärare ansvarar för att 
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uppmärksamma och tillsammans med övrig personal på skolan förebygga och motverka 

kränkande behandling, genom att vidta nödvändiga åtgärder. Skolan är en viktig arena för att 

arbeta förebyggande med HVF och kan vara en säker miljö för att fånga upp de utsatta 

ungdomarna. En anledning till det är att framförallt flickorna oftast inte är aktiva i föreningar 

eller går på fritidsgårdar (a.a). 

     Det är viktigt att personalen på skolan har kunskap om hederskultur och vilka processer 

som upprätthåller den (Länsstyrelsen, 2010, s.15f). Personalen bör vara uppmärksam på 

flickor och pojkar som kommer från grupper där HVF förekommer, för att tidigt kunna 

upptäcka och ingripa (a.a). Vidare är skolans personal enligt SoL 14 kap. 1 § ”… skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. 

 

Socialtjänstens uppdrag och ansvar 
Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver (SoL, 2 kap. 2 §). Socialtjänsten ska enligt lag ”… verka för att barn och ungdomar 

växer upp under trygga och goda förhållanden” (SoL, 5 kap. 1 §). Socialnämnden har 

skyldighet att inleda utredning om de får kännedom om något som kan leda till åtgärd av 

nämnden (SoL, 11 kap. 1 §). En lagändring som trädde i kraft januari 2013 ger socialtjänsten 

möjlighet att återkoppla till anmälaren om utredning har inletts, inte har inletts eller pågår, om 

det inte är olämpligt för barnets bästa (SoL, 14 kap. 1 b §).    

     Socialnämnden kan bevilja insatser med stöd av SoL och Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att 

verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt (SoL, 1 kap. 1 §). 

Om behövlig vård inte antas kunna ges med samtycke av den unges vårdnadshavare och av 

den unge själv om denne fyllt femton år kan LVU enligt 2 § eller 3 § beviljas (LVU, 1 §). 

Personer som är under arton år kan beredas vård genom 2 § LVU om det ”… på grund av 

fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 

förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. 

     Genom att utveckla ett gott samarbete med skolan underlättar socialtjänsten sitt arbete med 

HVF och skapar förutsättningar för ett bra arbete (Länsstyrelsen, 2010, s. 22). Att 

socialtjänsten aktivt ska arbeta för att samverka med andra myndigheter och organisationer i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa framgår i SoL 5 kap. 1a §.    

 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som gjorts inom studiens forskningsområde. Den 

forskning som beskrivs rör HVF-utsatta ungdomars stödbehov, skolkuratorernas och 

socialsekreterarnas arbete med HVF, riskbedömning samt olika former av samverkan. 

     Forskningen belyser att HVF uppfattas som en svår problematik av skolkuratorer och 

socialsekreterare samt att ungdomarnas behov av skydd och stöd är stort. Det är därför viktigt 

att yrkesverksamma i arbetet med barn och ungdomar som utsätts för HVF gör en 

riskbedömning över deras situation. Utifrån detta anser vi det relevant att i denna studie 

undersöka hur skolkuratorer på högstadieskolor och socialsekreterare på socialtjänsten 

beskriver sitt stöd till och skydd av HVF-utsatta ungdomar. Vidare visar forskningen att 

samverkan mellan myndigheter är viktigt för att nå en helhetssyn av ungdomens situation 

samt att det finns svårigheter i samverkan mellan myndigheterna. Vi anser det därför relevant 

att studera hur samverkan mellan skolkuratorer och socialsekreterare ser ut i arbetet med 

HVF, då det beskrivs vara en svår problematik att arbeta med. 

 

Stödbehovet för ungdomar som utsätts för HVF 
Forskning gjord i Turkiet (Arin, 2001, s. 822) uppmärksammar att när familjer från 
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hederskulturer emigrerar till ett västerländskt land kan en konflikt uppstå mellan den 

traditionella kulturen och den nya kulturen. Detta gör att flickan/kvinnan hamnar mitt emellan 

kulturerna vilket medför konsekvenser i hennes vardag (a.a). När en konflikt gällande HVF 

startar är det ofta under flickornas tonårstid, när de genomgår sociala, psykiska och fysiska 

förändringar (Sedem, 2012, s. 193ff). Under denna period börjar flickorna ifrågasätta samt 

ignorera föräldrarnas kontroll, de strävar efter autonomi och delar inte sina föräldrars 

värderingar. Att föräldrar oroar sig för sina barn under tonårstiden är inte ovanligt. Det som 

utmärker oron hos föräldrarna till dessa flickor är oron för förlust av flickans oskuld samt 

oron för ryktesspridning (a.a). Flickor kan uppleva en förvirring mellan normerna i det 

svenska samhället och föräldrarnas allt hårdare regler (a.a). 
     Flickor och pojkar förväntas upprätthålla familjens heder på olika sätt (Schlytter, Högdin, 

Ghadimi, Backlund & Rexvid, 2009, s. 16). Flickor upprätthåller hedern genom att förbli 

oskuld fram till äktenskapet, vilket är den viktigaste faktorn för att bevara familjens heder. På 

grund av det kan flickor utsättas för en stark kontroll då ett beteende som uppfattas som 

olämpligt kan riskera att dra skam över hela familjen och släkten. För pojkar och män är ett 

traditionellt ”manligt” beteende, maskulinitet, ett kriterium för heder samt att kontrollera sin 

fru, syster och/eller dotters sexualitet (a.a). 

     HVF kan ta sig olika uttryck, det kan exempelvis ske genom begränsat handlingsutrymme 

och tvång. Hot, kränkningar, förskjutning och fysiskt våld är exempel på konsekvenser som 

ungdomen som bryter mot hedersnormer riskerar att drabbas av (Kvinnoforum, 2006, s. 12). 

Flickor som lever i familjer med hederskultur kan enligt Schlytter (2010, s. 154) begränsas i 

att delta i skolarbetet och i fritidsaktiviteter på lika villkor som övriga ungdomar. Sedem 

(2012, s. 202) uppmärksammar att flickor som levt med hederskultur beskriver att de har en 

rädsla både för att begränsas i sin frihet och att förlora sin familj.   

     Det skiljer sig hur socialtjänstens ingripande ser ut gällande flickor som utsätts för HVF 

och de som utsätts för annan form av bristande omsorg (Schlytter och Linell, 2008, s. 92ff). 

De HVF-utsatta flickorna ska skyddas från föräldrarnas kontroll medan de övriga flickorna 

oftast ska skyddas från utnyttjande av andra än föräldrarna, då föräldrarna inte kan tillgodose 

flickorna skyddet. Familjebehandling i arbetet med HVF är enligt Linnamottagningen (2013) 

ytterst svårt och inte att rekommendera i ärenden där ungdomen har lämnat familjen av 

hedersrelaterade skäl, då det innebär risk för den unges säkerhet. En svårighet beskrivs vara 

att familjen kan delta i arbetet i syfte att öka sina möjligheter att få hem den unge och återfå 

kontrollen över den samt att förändringspotentialen hos föräldrarna bedöms som liten. Istället 

rekommenderas att ungdomen får skydd och stöd för att skapa ett liv på egen hand samt att 

föräldrarna får insatser i form av kris- och stödsamtal för att må bättre (a.a). 

     En kortsiktig men viktig insats till flickor som söker hjälp på grund av HVF är skyddat 

boende (Wikström & Ghazinour, 2010, s. 3). Att flytta till ett skyddat boende innebär enligt 

Wikström & Ghazinour (2010, s. 9f) ofta att tvingas bryta kontakten med vänner och familj 

samt leva efter strikta säkerhetsregler. För att skydda ungdomen kan det dock vara nödvändigt 

att placera denne i skyddat boende. Ett gemensamt syfte för skyddsboenden är att främja 

självständighet samt förbereda ungdomen inför ett självständigt liv. En risk är dock att den 

unge blir isolerad, ensam och utan stabilitet (a.a). 

     En studie från Skottland (Khan, 2007, s. 5f) visar att mer än hälften av de tretton 

deltagande kvinnohjälpsorganisationerna ansåg att HVF är en specifik problematik som inte 

enbart kan inkluderas i problematiken våld i nära relationer. Samtliga organisationer utom en 

hade riktlinjer för hur offer för HVF skulle bemötas och stöttas. Vidare visar studien att över 

hälften av organisationerna deltog i träffar tillsammans med andra relevanta organisationer för 

råd samt utformande av riktlinjer i arbetet med HVF. Samtliga organisationer uppgav också 

att de önskar ytterligare vägledning gällande HVF, exempelvis definitioner, statistik, nätverk 

och tvärvetenskaplig samverkan. 
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Hur arbetar skolkuratorerna och socialsekreterarna med HVF 
 

Skolkuratorernas arbete 

Det är vanligt att flickor som utsätts för HVF i första hand söker hjälp hos skolkuratorn 

(Alizadeh, Törnkvist och Hylander, 2011, s. 476). Det är viktigt att skapa en trygg 

samtalsmiljö, då flickorna vanligen inte är vana att tala med utomstående om familjeproblem 

(Alizadeh m.fl., 2011, s. 478f). Skolkuratorer upplever att flickorna ofta samlat mod över tid 

innan de kontaktar dem, därför är det viktigt att personalen är tillgängliga direkt, för att inte 

riskera att flickorna inte tar kontakt igen (a.a). Alizadeh m.fl. (2011, s. 476) belyser att skolan 

är betydelsefull när det gäller att utveckla goda stödinsatser till flickor som är utsatta för HVF. 

Vidare är personalens tillgänglighet och sekretess viktiga faktorer för att flickorna ska söka 

hjälp. Ett dilemma som kan uppstå för kuratorn är att flickorna oftast inte vill att kuratorn ska 

göra det den tror är lämpligast för att skydda dem, exempelvis anmäla till socialtjänsten (a.a). 

     En brittisk studie (Fox och Butler, 2007, s. 107) visar att en majoritet av skolungdomarna 

vid behov skulle välja att kontakta skolkuratorn för att prata om sin situation. Studien visade 

att en fördel ungdomarna såg med skolkuratorn var dennes sekretess (Fox och Butler, 2007, s. 

109). Samtidigt angavs oro för att sekretessen skulle brytas som ett skäl till att inte kontakta 

skolkuratorn. Att skolkuratorns sekretess synliggjordes samt att dennes inställning till 

sekretessen klargjordes i början av ett samtal var två förslag till förbättringar som ungdomarna 

i studien angav.   

     En viktig del av det enskilda stödarbetet som utförs på skolan, för ungdomar som lever i 

hederskultur, är samverkan med andra verksamheter (Länsstyrelsen, 2010, s.15f). Denna 

samverkan är också en viktig faktor i det förebyggande arbetet (a.a). Det är därför av stor vikt 

att skolan skapar en samverkansrutin som gäller vid HVF (Länsstyrelsen, 2010, s. 17f). Dessa 

rutiner ska innefatta vilka personer som ska engageras från skolan när hedersbrott misstänks, 

vilka kontaktpersoner som finns inom socialtjänsten och polisen samt hur samarbetet och 

kontakten ska ske mellan skola, socialtjänst och polis. 

 

Socialsekreterarnas arbete 

Socialsekreterarnas insyn i fall där HVF förekommit har beskrivits som begränsad och 

kunskapen om HVF som bristfällig (Schlytter och Linell, 2008, s. 92ff). Detta har medfört att 

flickor som är utsatta för HVF blivit mer granskade av socialsekreterare än övriga ungdomar, 

gällande uppgifter de lämnat. Socialsekreterare säger sig, enligt Sjöblom (2006, s. 69), 

uppleva det problematiskt att förhålla sig till och tro på det flickorna berättar i samtal. 

Berättelsen kan skiftas gradvis och ibland ändras helt och hållet. Socialsekreterarna upplever 

också brister i systemet då de är medvetna om att det finns ett mörkertal av flickor som inte 

uppsöker hjälp förrän de är 18 år. Det medför att motivationen att söka hjälp bestäms av 

åldern och inte av behovet (a.a). 

     Forskning (Schlytter och Linell, 2008, s. 95f) visar att socialsekreterare är mindre benägna 

att bedöma flickors situation som präglad av HVF än övriga aktörer som möter flickorna. En 

möjlig förklaring beskrivs vara att socialsekreterarna besitter mer kunskap om de familjer som 

delar den värdegrund samhället präglas av och saknar kunskap om frågor som berör HVF. 

Vidare uppmärksammar forskningen att de metoder och hjälpmedel socialsekreterare 

använder sig av för att förstå och bedöma om en flicka lever under HVF är bristfälliga. 

     Det är viktigt att socialsekreterarna tidigt bedömer skyddsbehovet för omyndiga ungdomar 

som misstänks utsätts för HVF, innan föräldern kontaktas (Länsstyrelsen, 2010, s. 22ff). Ett 

hot kan utgöras mot ungdomen om socialsekreteraren kontaktar vårdnadshavaren, då 

ungdomens egen kontakt med myndigheten anses påverka släktens heder negativt. Det är 

därför av stor vikt att socialsekreteraren noggrant använder tiden för förhandsbedömning som 

ett verktyg för att bedöma skyddsbehovet samt vidta åtgärder. 
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     För verksamma inom socialt arbete leder HVF till ett svårt dilemma (Wikström & 

Ghazinour, 2010, s. 8 och Schlytter, 2010, s. 153). Dilemmat uppstår då socialsekreteraren, 

enligt lag, ska kontakta föräldrarna och i första hand arbeta tillsammans med dem för att 

förändra den rådande situationen. Kontakt med föräldrarna kan dock innebära fara för 

ungdomens säkerhet, men om socialsekreteraren väljer att inte involvera föräldrarna kan det 

istället ses som en kränkning av förälderns rättigheter (a.a). 
     Samhället behöver enligt Sedem (2012, s. 195, 209) utveckla förebyggande åtgärder 

gällande HVF. Lyckas myndigheterna etablera god kontakt med familjer i riskzonen för dessa 

konflikter i ett tidigt stadium skulle konflikterna förhoppningsvis kunna förebyggas. Vidare 

beskrivs det vara av betydelse att flickorna känner förtroende för myndigheterna och vågar 

söka stöd. Personal som möter dessa flickor bör besitta sakkompetens för att stötta flickorna 

att bearbeta och hantera sina upplevelser av konflikten med familjen (a.a). 

 

Riskbedömning 
Standardiserade bedömningsinstrument vid riskbedömning har, i en studie med 

yrkesverksamma inom socialtjänsten i Sverige, visat sig vara sällan förekommande 

(Brännström, 2007, s. 25f). Studien visar även att den mest påtalade svårigheten är att bedöma 

tillförlitlighet mot varandra, exempelvis om flickans och familjens berättelser och versioner 

skiljer sig. Inför beslutsunderlaget är det viktigt att i riskbedömningen tydligt redogöra för den 

inkomna informationen. Det är också viktigt att både risk- och skyddsfaktorer synliggörs och 

diskuteras, på individ-, grupp- och samhällsnivå (a.a). Då det finns medvetenhet hos 

professionella om hur viktigt det är för barnets utveckling att ha en god kontakt med sina 

föräldrar belyser Brännström (2007, s. 25f) att det kan medföra svårigheter i bedömningar. En 

svår bedömning som ofta uppstår är hur tydlig risken måste vara för att de professionella ska 

bedöma barnets umgänge med sin förälder som skadlig och därmed begränsa umgänget. 

     Det som berör barnet, föräldrarna och nätverket är viktigt att betrakta när bedömningen av 

risker för barnet görs (Brännström, 2007, s. 26). Faktorer som den professionella bör beakta 

vid en riskbedömning är exempelvis missbruk, vålds- och kontrollbeteende, hot eller 

kränkningar samt föräldrarnas egenskaper, resurser eller psykiska problem (a.a). Det är 

betydelsefullt att barnet får uttrycka sina åsikter i utredningar där standardiserade 

bedömningsinstrument används, för att säkerställa att barnets bästa är avgörande (a.a). 

     En brittisk studie visar att även om socialsekreterare inte har tillräckligt med kunskap 

måste de agera och fatta beslut utifrån den bild de har av en situation, för att på bästa sätt 

skydda inblandade barn och ungdomar (Munro, 1996, s. 765). Socialsekreterarnas 

skyldigheter är nämnda i lag, men det innebär inte att de ges obegränsad tid till utredning och 

reflektion (a.a). Tingberg (2012, s. 66f) belyser att socialsekreterare upplever att 

organisatoriska omständigheter påverkar dem i deras arbete gällande beslut vid 

riskbedömningar. Arbetssituationen beskrivs upplevas påfrestande då ärendena är många och 

tiden begränsad. Det medför att tid för reflektion inte ges samtidigt som viktiga samtal med 

klienten inte hinns med. En amerikansk studie (De Roma, Kessler, Mc Daniel, Soto, 2006, s. 

271f) uppmärksammar ytterligare faktorer som påverkar socialsekreterare vid riskbedömning. 

Vid omhändertagande av barn, menar författarna, värderas föräldrarnas förmåga att gränssätta 

barnet som en viktig faktor. Det ses även som viktigt att föräldern har förmågan att sätta 

gränser och på så vis skydda barnet från faror. Vidare visar studien att socialsekreterare tar 

stor hänsyn till föräldrarnas förmåga att visa ansvarskänsla samt samarbeta och ta emot hjälp.  

 

Samverkan 
En gynnsam faktor för att nå en god samverkan mellan myndigheter är att ha ett gemensamt 

mål (Enochsson, Strömberg & Asplund, 2007, s. 16). Därför är det viktigt att inblandade 

myndigheters mål i första hand är format ur exempelvis ett barnperspektiv och inte ur ett 



7 

 

verksamhetsperspektiv (a.a). Ytterligare aspekter som enligt Enochsson m.fl. (2007, s. 17ff) 

gynnar en god samverkan är styrning, struktur och samsyn. Styrningen bör vara tydlig på 

samtliga ledningsnivåer och struktur i form av tydlighet gällande mål, målgrupp, yrkesroller 

och arbetsfördelning är viktigt. För att nå en god samverkan är det nödvändigt att de 

inblandade känner tillit till varandra samt har en samsyn på problemet, vilket innebär att de 

bör ha en liknande problemförståelse (a.a). Om de inblandade har en gemensam teoretisk 

utgångspunkt menar forskarna att samverkan underlättas. Det är dock viktigt att gränserna 

mellan professionernas uppdrag och ansvar inte suddas ut. Vidare främjas en god samsyn, 

enligt Enochsson m.fl. (2007, s. 19), av kommunikation mellan de inblandade då det ökar 

förståelsen för varandras uppdrag, begränsningar och resurser. 

     Det är vanligt att många olika aktörer är inblandade i arbetet för att stötta och hjälpa en 

person (Enochsson m.fl., 2007, s. 29). Dels då det skett en ökad professionalisering i 

samhället, dels då privata företag och frivilligorganisationer i ökad utsträckning verkar inom 

samma område som de offentliga myndigheterna. Samverkan är således viktigt för att 

motverka splittring och främja en helhetssyn på individens situation (a.a). Ytterligare ett skäl 

för samverkan är att det kan bidra till ökad kvalité då de olika verksamheterna kompletterar 

varandra gällande resurser och kompetens. 

     Professionella som i sitt yrke möter ungdomar som utsätts för HVF efterfrågar en ökad 

kommunikation dem emellan (Hannah, 2011, s. 38, 55). Vidare visar studien att de 

professionella som möter dessa ungdomar inte är överens om rollfördelningen och 

ansvarsfördelningen samt att de tenderar att vilja lägga över ansvaret på varandra. 

 

Svårigheter med samverkan 

Flickor som söker hjälp hos skolkuratorn för att de utsätts för HVF använder ofta strategier 

för att hindra kuratorn från att kontakta socialtjänsten (Alizadeh m.fl., 2011, s. 478f). En 

svårighet som skolkuratorer upplever är att de inte kan kontakta socialtjänsten utan flickornas 

medgivande, av rädsla för att förlora förtroendet (a.a). En känsla av att inte kunna göra 

någonting för flickorna kan på grund av det utvecklas. Flickornas lojalitet till sin familj och 

rädsla att förlora dem är en orsak till att de inte vill att socialtjänsten kontaktas. Det 

förekommer enligt Alizadeh m.fl. (2011, s. 480, 482) att flickor uppger att de kommer att 

förneka sin berättelse om socialtjänsten kontaktas. Skolkuratorerna känner osäkerhet inför när 

kontakt med socialtjänsten borde ske och ibland undviker de att kontakta socialtjänsten på 

grund av tidigare negativa upplevelser av samarbetet med socialtjänsten. De uttrycker rädsla 

att förvärra flickornas situation om de kontaktar socialtjänsten (a.a). 

     Forskning (Sjöblom, 2006, s. 71) visar att socialsekreterare inte upplever att samverkan 

mellan myndigheter föreligger på något strukturerat sätt, vilket beskrivs vara till följd av 

personkemi och brist på ömsesidigt förtroende. Socialsekreterarna anser sig enligt Sjöblom 

(2006, s. 72f) inte heller arbeta tillräckligt mycket med HVF för att få tillräcklig vana och 

erfarenhet. De framför därför behovet av ökat stöd och hjälp i arbetet samt någon med 

erfarenhet som kan hjälpa och handleda dem. 

    En amerikansk studie (Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin, 2003, s. 564) visar att 

professionella som möter ungdomar som far illa i viss utsträckning misslyckas med uppdraget 

att anmäla till socialtjänsten. Anledningar till det är bland annat osäkerhet gällande 

tillvägagångssätt vid anmälan samt att de väljer att hantera problematiken själva (Alvarez 

m.fl., 2003, s. 564f). Ytterligare ett skäl anges vara oro inför att barnet riskerar att fara mer 

illa efter en anmälan (Alvarez m.fl., 2003, s. 565f). Vidare belyses i studien att en negativ 

uppfattning gällande socialtjänsten och dess arbete är en bidragande orsak till att 

professionella inte anmäler (Alvarez m.fl., 2003, s. 566). Dessa svårigheter anses kunna 

minskas genom bland annat ökat och bättre samarbete med socialtjänsten. 
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     Enligt Lundgren och Persson (2003, s. 78f) är tidsbrist en omständighet som försvårar 

samverkan. Studien visar även att en orsak till bristfällig samverkan upplevs vara 

socialtjänstens bristande återkoppling till skolan efter att en anmälan har gjorts. 

TOLKNINGSRAM 
I detta avsnitt redogörs för studiens tolkningsram som består av tre delar, vad som görs 

(riskbedömning), hur det görs (samverkan) samt hur HVF kan förstås och förklaras (kulturellt 

och feministiskt perspektiv). Tolkningsramen kommer senare i studien att användas för att 

förstå och tolka vårt empiriska material för att besvara studiens syfte.  

 

Riskbedömning 

För att förstå skolkuratorers och socialsekreterares stöd till och skydd av ungdomar som 

utsätts för HVF anser vi att teorin om riskbedömning är relevant för att analysera vår empiri. 

Detta då teorin bidrar med mer kunskap om vad myndigheterna gör och hur de bör gå till väga 

när de får kännedom om att barn/ungdomar far illa. 

     Under en riskbedömning ska den professionella bedöma risken för att ett barn far illa 

genom att använda sig av riskbedömningsverktyg (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & 

Kaunitz, 2007, s. 131f). Riskbedömningen innefattar enligt författarna fastställande av 

kännetecken som ökar risken för att barnet far illa samt skyddsfaktorer som minskar 

rimligheten. Under riskbedömningen bör socialsekreteraren, enligt Länsstyrelsen (2010, s. 

29), undersöka tidigare våld mot barnet, tidigare anmälan av familjen, våld mellan föräldrar, 

patriarkatet i familjen, bortgifta syskon, tidigare våldsdömda släktingar samt inarbetade 

relationer med exempelvis vuxna på skolan som kan vara stöd. Genom att använda sig av 

riskbedömningsverktyg finns enligt Sundell m.fl. (2007, s. 131f) ambitionen att professionella 

ska bedöma barnets situation likvärdigt, för att bedömningen inte ska bli beroende av den 

enskildes uppfattningar och tolkningar. 

     När skolans personal gör en riskbedömning ställs det krav på kompetens samt bearbetning 

av egna värderingar (Skolverket, 2011, s. 16f). Personalen bör vara uppmärksam på 

varningstecken för att i ett tidigt skede få en bild av hur elevens situation ser ut. Elevhälsans 

personal kan exempelvis i samtal med eleven undersöka vad denne kan prata med sin familj 

om, i syfte att få en bild av hur utsatt och ensam eleven är. 

     Det är av stor vikt att socialsekreterare i arbetet med ungdomar som utsätts för HVF har i 

beaktande att ungdomarna inte kan prata öppet om allt inom familjen (Länsstyrelsen, 2008, 

35). Det beskrivs därför vara avgörande att ha enskilda samtal med ungdomen under 

utredningen, då denne med föräldrarna i samma rum sannolikt inte vågar prata. 

Socialsekreteraren bör även ha enskilda samtal med respektive förälder för att samtala om vad 

de i familjen kan prata öppet om samt gemensamma möten med hela familjen. Under 

utredningsprocessen bör socialsekreteraren göra en bedömning om flickan är säker, vilka 

konsekvenser en kontakt från socialtjänstens sida kan innebära för flickan, om våld 

förekommit, om flickan förstår konsekvenserna av flytt eller brytning från familjen på kort 

och lång sikt, om fortsatt kontakt för flickan med hennes familj efter separation är möjligt 

samt hur socialtjänsten kan bevara och stärka dessa relationer (a.a). 

 

Samverkan  

För att förstå och förklara samverkan mellan skolkuratorer och socialsekreterare, i arbetet med 

stöd till och skydd av HVF- utsatta ungdomar, anser vi att teorin om samverkan är relevant för 

att analysera vår empiri. Detta då teorin bidrar till mer kunskap om hur myndigheterna kan 

arbeta tillsammans för att hjälpa individen samt vilka hinder och möjligheter som kan 

uppkomma vid samverkan.  
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     Utgångspunkten för samverkan är enligt Danermark (2004, s. 57) det objekt det samverkas 

om. Samtliga samverkanspartners måste inför processen ha ett gemensamt syfte som i tidigt 

skede bestämts. Det kan enligt Danermark (2004, s. 21) finnas olika syften med samverkan, 

exempelvis att verksamheternas arbete ska bli effektivare och billigare, för klientens bästa 

samt i syfte att förhindra att någon ”faller mellan stolarna”. Ytterligare motiv kan vara att 

lägga över ansvaret och kostnaderna på en annan aktör. Det är viktigt att samtliga inblandade 

klargör sitt syfte med samverkan. 

     Samverkan för den enskilde arbetaren kan enligt Danermark (2000, s. 9f) uppfattas både 

positivt och negativt. Känslan av att få lära sig nya saker och även dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter, upplevs ofta positivt. Dock kan samverkan upplevas negativt och 

oroande då det innebär förändringar av arbetssättet. Den långa process som startas vid 

samverkan kan även medföra en känsla av osäkerhet då resultatet av samverkansprocessen är 

oklart. Föreligger osäkerhet gällande syftet med samverkan samt vilka uppgifter de olika 

aktörerna har kan svårigheter uppstå (a.a). Vanligt förekommande skillnader mellan 

samverkande parter är utbildning, position och kön vilket kan påverka deras makt i 

samverkansprocessen. En oroande känsla kan uppkomma vid samarbete med någon som 

besitter större makt i den process där oklarheter föreligger (a.a). 

     Då samverkan sker har aktörerna ofta olika teoretiska utgångspunkter och 

ställningstaganden (Danermark, 2000, s. 28). Det är av vikt att vara medveten om varandras 

teoretiska utgångspunkter för att på bästa sätt förstå de ställningstaganden och ageranden som 

sker i samverkan. Det är ställningstagandena som påverkar hur vi ser på och tar oss an 

problemet. För att en god samverkan ska uppnås bör därför förståelse för och kommunikation 

kring varandras teoretiska synsätt finnas, för att utvecklas tillsammans (a.a). 

     När yrkesverksamma inom olika områden samverkar kan ett hinder vara att de på grund av 

sin utbildning har olika sätt att se på det aktuella problemet och därför har olika uppfattningar 

om hur det kan förklaras och lösas (Danermark, 2000, s. 12f). Ytterligare ett hinder kan vara 

att de yrkesverksamma arbetar utifrån olika regelverk, exempelvis kan sekretessen skilja 

mellan olika verksamheter. Vidare kan organisationerna de inblandade parterna tillhör påverka 

samverkansprocessen. För att en framgångsrik samverkan ska utvecklas är det av vikt att 

identifiera, lyfta fram och diskutera faktorer som kunskaps- och förklaringsmodeller, 

regelsystem, organisation och olikheterna dem emellan (a.a). Att skillnader finns mellan 

verksamheterna behöver inte vara ett hinder för samverkan, utan kan vara stärkande. När 

samverkan brister är en vanlig anledning att förutsättningarna för samverkan är bristfälliga, att 

skapa förutsättningar för god samverkan är ett ansvar som vilar hos ledningen (a.a). 

     Då olika regelverk styr verksamheter i samverkan innebär det att en skillnad i befogenheter 

kan förekomma mellan de inblandade (Danermark, 2000, s. 41ff). De olika regelverken kan 

leda till ojämlikhet gällande makt och möjlighet att påverka beslut. I syfte att förebygga 

problem underlättar det att tidigt i samverkansprocessen uppmärksamma samtliga deltagare 

om vilka lagar och regler som påverkar arbetet (a.a). 

     Beroende på hur en verksamhet utformas kan samverkan indelas i fyra olika kategorier; 

kollaboration eller samverkan, koordination eller samordning, konsultation samt integration 

eller sammansmältning (Danermark och Kullberg 1999, s. 35). Kollaboration eller samverkan 

innebär att samverka kring en klart definierad och avgränsad fråga. Den typ av samverkan 

som benämns koordination eller samordning syftar till att nå ett så bra resultat som möjligt 

genom att myndigheterna kompletterar varandras insatser. I en annan form av samverkan, 

konsultation, medverkar en person från en viss profession i en annan profession eller 

yrkesgrupp. I den sista formen av samverkan, integration eller sammansmältning, sker en 

sammansättning av verksamheter som sedan arbetar mot ett gemensamt mål. 
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Kulturellt och feministiskt perspektiv 

Då det framkommer att samsyn är viktigt för en god samverkan har vi valt att belysa två olika 

perspektiv, kulturellt och feministiskt, som ofta används för att förstå och förklara HVF. Vi ser 

det som viktigt att uppmärksamma dessa perspektiv då de kan ligga till grund för olika 

förståelse av problematiken och därmed olika uppfattningar av ungdomarnas stöd- och 

skyddsbehov. Detta kan därmed leda till försvårad samverkan mellan professionerna.  

     Människan lever i grupper vilket utmärks av gemensamma egenskaper och funktionssätt, 

gruppen har stor inverkan på den självbild människan utvecklar (Allwood, 2000, s. 45). 

Grupptillhörigheten påverkar människan gällande dels hur den ser på sig själv, dels hur den 

behandlar sin omgivning. Gruppmedlemmarnas gemensamma syn är att individerna ska bete 

sig efter bestämda värderingar som i gruppen är förbestämda, vilket skapar en vi-känsla som 

säkerställer sammanhållningen i gruppen. Kulturen människan växer upp i har enligt Almqvist 

och Broberg (2000, s. 199ff) stor inverkan på hur denne utvecklas och utvecklingen hos barn 

påverkas av föräldrarnas kulturella bakgrund. Det är av vikt att ha förståelse för hur villkoren 

för barnuppfostran ser ut i andra kulturer. För att genom det förstå svårigheter och konflikter 

som kan förekomma hos personer med annan kulturell bakgrund att fostra sina barn i Sverige. 

Många av de individer som invandrar har från sin kultur med sig normer angående hur 

relationer mellan barn och föräldrar samt mellan makar ska se ut (a.a). 

     Utifrån ett kulturellt perspektiv kan hedersproblematik förstås som traditioner inom olika 

grupper, dessa traditioner är inte knutna till någon speciell religion utan förekommer inom 

många olika religioner (Wikan, 2003, s. 80f). Det som skiljer HVF från övrigt våld är att det 

kräver ett godkännande från familjen och/eller släkten. Om familjen och/eller släkten inte 

uppmuntrade våldet skulle det inte kunna användas för att återta familjens heder. En 

konsekvens av det är att den unge helt saknar skyddsnät i sin omgivning (a.a). Heder beskrivs 

utifrån det kulturella perspektivet som en offentlig angelägenhet (Wikan, 2003, s. 84). En 

anledning till HVF, utifrån perspektivet, är att ungdomar vill frigöra sig och gör uppror mot 

föräldrarnas kontroll samtidigt som de äldre håller fast vid traditionerna (Wikan, 2003, s. 87). 

     Utifrån ett feministiskt perspektiv ses kulturer som påverkade av könsstrukturer, därför går 

det inte att enbart förstå HVF utifrån kulturella förklaringar (de los Reyes, 2003, s. 31f). 

Problematiken, mäns våld mot kvinnor, bör istället förstås som ett strukturellt problem där 

män som grupp har makt över kvinnor som grupp (a.a).  

     När kvinnor kontrolleras och/eller misshandlas av närstående skriver de los Reyes (2003, s. 

20f) att avsikten oftast är att utöva makt och kontroll över kvinnan. Att kontrollera kvinnans 

liv och sexualitet är i fokus både då en familj kontrollerar och/eller misshandlar kvinnan och i 

de fall då en kvinna kontrolleras och/eller misshandlas av sin partner. De los Reyes (2003, s. 

20f) belyser att det inte finns någon tydlig skillnad mellan kontrollen när det gäller fritid, 

sexualitet och umgänge av kvinnor som misshandlas av ”hedersskäl” och de som misshandlas 

av andra skäl. En invändning mot att uppfatta förövare av HVF som en produkt av sin kultur 

beskriver de los Reyes (2003, s. 22) är att det innebär en uppfattning om att om de assimileras 

med den svenska kulturen kommer våldet att upphöra. Det är dock inte rimligt då även 

svenska män i betydande frekvens misshandlar sina kvinnor och barn. 

 

METOD 
I detta avsnitt beskrivs hur studien har planerats och genomförts, i syfte att ge dig som läsare 

en tydlig bild av vårt tillvägagångssätt. Även studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden diskuteras. 

 

Val av metod 
I studien används en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte, att undersöka hur 

skolkuratorer på högstadieskolor och socialsekreterare på socialtjänsten beskriver sitt stöd till 
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och skydd av HVF-utsatta ungdomar samt samverkan dem emellan. En kvalitativ 

forskningsmetod fokuserar på beskrivande data och informanternas berättelser (Larsson, 

2005, s. 91f). En målsättning med denna metod är att nå kunskap och förståelse för 

informantens subjektiva upplevelser och uppfattning. Det är vanligt att forskaren möter 

individen i sitt naturliga sammanhang i syfte att nå ett helhetsperspektiv (a.a). Vidare studeras 

en begränsad del av verkligheten och ett mindre antal personer genom den kvalitativa 

forskningsmetoden (Bryman, 2011, s. 371f). Denna metod är lämplig för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar då studiens mål är att studera informanternas beskrivningar av sitt 

stöd till och skydd av HVF-utsatta ungdomar och samverkan dem emellan. Ytterligare ett skäl 

till att denna metod valdes är att det önskades personliga och djupgående svar från 

informanterna.   

      

Litteratursökning  

Inledningsvis genomfördes en forsknings- och litteraturgenomgång i syfte att nå förståelse för 

problemområdet, undersöka vilken tidigare forskning som gjorts inom området samt vad den 

har visat. Då forskning och litteratur söktes använde vi databaser via Örebro Universitet. 

Dessa var: Summon, Social Services Abstracts, DiVA och Libris. Även söktjänsten Google 

Scholar användes. Vidare söktes information via Socionomen, Socialvetenskaplig tidsskrift, 

Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen samt Nationellt centrum 

för kvinnofrid. Sökord som användes var: Heder, hedersvåld, hedersproblematik, patriarkat, 

kultur, etnicitet, samverkan, samarbete, socialtjänst, skolkurator, riskbedömning, honour 

violence, protection of family honour, collaboration, risk assesment. När vi valde vilka studier 

och vilken litteratur som skulle redovisas och användas i vår studie tog vi hänsyn till 

publiceringsår. Vi ville använda relativt ny forskning då HVF under de senaste åren blivit mer 

uppmärksammat. Även forskning som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och därmed 

granskats vetenskapligt prioriterades. Slutligen valde vi studier och litteratur som vi ansåg 

mest relevanta för studiens syfte.   

 

Urval 

I studien har ett målinriktat urval används. Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer 

informanter i syfte att hitta personer som förväntas kunna besvara forskningsfrågan, då de 

besitter relevant kunskap om ämnet (Bryman, 2011, s. 434). Inför studien fanns ambitionen att 

intervjua professionella med relevant kunskap och erfarenhet av HVF, därför såg vi 

målinriktat urval som en relevant urvalsmetod. När vi sökte informanter till studien 

kontaktade vi sammanlagt tio skolkuratorer på högstadieskolor och tio socialsekreterare i flera 

kommuner samt en samordnare för en länsövergripande samverkansgrupp. Anledningen till 

att vi kontaktade verksamma i olika kommuner var för att få en bredare empiri, då 

arbetssätten kan skilja sig. Vårt slutgiltiga antal informanter som ställde upp för medverkan i 

studien var nio personer. 

     Studien begränsades till att kontakta skolkuratorer på högstadieskolor med anledning att 

de, tillsammans med övrig skolpersonal, möter ungdomarna i vardagen samt kan vara viktiga 

vuxna för dem. Det är även skolan som i tidigt skede kan uppmärksamma eventuell 

problematik. När vi sökte skolkuratorer för medverkan i studien kontaktade vi, via e-post, två 

skolkuratorer som vi hade kännedom om besatt mycket erfarenhet av HVF. Dessa tackade ja 

till deltagande i studien. Vidare kontaktades en skolkurator som vi var bekant med sedan 

tidigare, även denne tackade ja till deltagande i studien. Inför kontakten med de övriga sju 

skolkuratorerna besökte vi olika kommuners hemsidor och sökte där på högstadieskolor. 

Därefter besökte vi slumpvis utvalda skolors hemsidor för att finna kontaktuppgifter till 

kuratorn på skolan, som vi sedan kontaktade via e-post. Anledningen till att sju skolkuratorer 

kontaktades var att vi ansåg att det ökade chansen att få kontakt med ytterligare personer som 

http://www.oru.se/ub/Soka/Databaslista/Social-Services-Abstract/
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hade möjlighet att ställa upp för en intervju. Samtidigt ville vi inte kontakta för många 

skolkuratorer och riskera att få för stort antal personer som tackat ja till att medverka i 

studien, då vår tid var begränsad. Eftersom vi inte i förväg visste vilka skolkuratorer som 

besatt erfarenhet av HVF ansåg vi inte att vi kunde bedöma vilka som var mest relevanta att 

kontakta. Då det i mailet vi skickade till skolkuratorerna framgick att vi önskade informanter 

med erfarenhet av HVF tänkte vi att de fick möjligheten att avstå om de inte ansåg sig ha 

tillräcklig erfarenhet, vilket även några gjorde. Endast en av dessa sju skolkuratorer tackade ja 

till deltagande i studien och erbjöd sig även att bjuda med en kollega med erfarenhet av HVF, 

till intervjun. Detta resulterade i att sammanlagt fem skolkuratorer medverkade i studien.  

     Vi valde att begränsa studien till att kontakta utredande socialsekreterare på socialtjänsten, 

med anledning att socialtjänsten tillsammans med skolan bedriver ett viktigt arbete för att 

uppmärksamma och hjälpa ungdomar som far illa. När vi sökte socialsekreterare för 

medverkan i studien kontaktades en socialsekreterare som var bekant sedan tidigare. Denne 

ansåg sig ha lite erfarenhet av HVF och erbjöd sig därför att hänvisa oss vidare till en kollega 

med mer erfarenhet. Denna person tackade ja till medverkan i studien och erbjöd sig även att 

bjuda med en kollega med erfarenhet kring forskningsfrågan till intervjun, i syfte att bidra 

med mer information. Vidare besökte vi sju olika kommuners hemsidor och kontaktade 

respektive socialtjänst med förfrågan om någon utredande socialsekreterare hade möjlighet att 

medverka i studien. Dock lyckades vi inte få några informanter genom detta tillvägagångssätt. 

Då det var svårt att finna informanter från socialtjänsten vände vi oss till en bekant som 

arbetar på socialtjänsten. Vi frågade om denne kunde rekommendera någon på socialtjänsten 

med erfarenhet av HVF som vi kunde kontakta. Vi fick namn och telefonnummer till en 

person som vi kontaktade och som sedan valde att ställa upp i vår studie. Detta resulterade i 

att sammanlagt tre socialsekreterare medverkade i studien.  

     Då vi i förväg hade kännedom om en samverkansgrupp där representanter från olika 

myndigheter samverkar kring frågan om HVF, kontaktades samordnaren för denna grupp med 

förfrågan om intervju. Detta i syfte att samla in ytterligare empiri för att besvara studiens 

syfte. Denna person tackade ja till deltagande i studien.  

 

Datainsamling 

Vid sökandet efter informanter kontaktade vi skolkuratorer samt socialsekreterare i flera olika 

kommuner, med ett informationsbrev via e-post. I informationsbrevet redovisades studiens 

syfte samt informanternas uppgift vid eventuell medverkan. Även hur lång tid intervjun 

beräknades pågå samt att intervjuguiden skulle skickas i förväg framgick i brevet. Efter att 

informanterna tackat ja till deltagande i studien författades ett missivbrev (bilaga 1) med 

närmare information angående intervjun, som via e-post skickades till informanterna. 

     Empirin samlades därefter in genom intervjuer med fem skolkuratorer och tre handläggare 

på socialtjänsten, från tre olika kommuner samt med en samordnare från en länsövergripande 

samverkansgrupp gällande HVF. Vid två av intervjuerna medverkande två informanter 

tillsammans, sammanlagt genomfördes sju intervjuer. Vid insamlingen av materialet användes 

semistrukturerad intervju och varje intervju pågick i cirka 60 minuter. En seminstrukturerad 

intervju innebär enligt Bryman (2011, s. 415) att forskaren har en lista över speciella teman 

som under intervjun ska beröras. Informanterna har under intervjun stor valmöjlighet att 

utforma svaren på eget sätt. Under en semistrukturerad intervju kan även frågor som inte varit 

förutbestämda ställas, med förutsättning att frågan är relaterad till det informanten sagt (a.a). 

Utifrån studiens syfte är en fördel att det finns utrymme för uppföljningsfrågor, då det kan 

bidra till ett mer innehållsrikt material. 

     Inför genomförandet av intervjuerna utformades intervjuguider (Bilaga 2, 3 och 4). 

Intervjuguiderna skickades i förväg, tillsammans med missivbrevet, till informanterna. En 

intervjuguide kan enligt Bryman (2011, s. 419) ses som en strukturerad lista som innehåller 
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relevanta teman och underfrågor som ska beröras under intervjun, vilket syftar till att hjälpa 

forskaren att inbegripa samtliga frågeställningar. Vid utformandet av studiens intervjuguide 

använde vi studiens frågeställningar som utgångspunkter till rubriker. Därefter formulerades 

ett antal mer specifika underfrågor till varje rubrik. Utöver frågorna i intervjuguiden ställdes 

även relevanta uppföljningsfrågor, vid varje intervju, utifrån informanternas berättelser. 

Studiens tolkningsram har till viss del påverkat valet av frågor som utformats i intervjuguiden, 

då vi genom tolkningsramen fick en förförståelse för hur riskbedömning ska genomföras samt 

hur samverkan kan se ut.  

     En nackdel med intervjuer är att det finns risk för intervjuareffekt, vilket innebär att 

intervjuaren påverkar informanten i dennes svar genom att, medvetet eller omedvetet, visa 

vilka svar som önskas (Patel och Davidson, 2003, s. 102). Vår datainsamling kan ha påverkats 

av intervjuareffekt, då informanterna fick olika följdfrågor och därmed inte möjlighet att svara 

på samma frågor. 

 

Bearbetning av data 
Intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas ordagrant, i syfte att inte riskera att 

viktig information förbisågs. Efter att intervjuerna transkriberats och sammanfattats 

genomfördes en kvalitativ analys. Larsson (2005, s. 107f) beskriver att forskaren i en 

kvalitativ analys bör fokusera på specifika teman, kopplade till studiens syfte. För att empirin 

ska bli hanterbar bör den kategoriseras av forskaren, vilket gör det möjligt att identifiera 

mönster och kopplingar (a.a). Bryman (2011, s. 29) skriver att i sökandet av teman bör 

forskaren särskilt uppmärksamma exempelvis repetitioner, likheter och skillnader samt saknad 

data. Vi kodade vårt transkriberade material och utifrån koderna sökte vi mönster och 

samband i intervjuerna. Detta genom att uppmärksamma repetitioner, likheter och skillnader 

som framträdde i informanternas utsagor. Utifrån de mönster och samband som vi fann 

konstruerades relevanta teman för studiens syfte. Därefter författades resultatet i en löpande 

text som sedan analyserades med hjälp av forskning och tolkningsram. I texten lyfts även 

relevanta citat fram för att förtydliga informanternas ursprungliga utsagor. 

     Bryman (2011, s. 526) påtalar att en svårighet vid kodning av kvalitativt material är att 

många koder ofta framträder. Denna svårighet uppstod i vårt arbete vilket medförde att vi fick 

prioritera de teman vi ansåg var mest relevanta för studien. När vi valde vilka teman som var 

mest relevanta att belysa i studien utgick vi från det de flesta informanter påtalade och 

återkom till. Ytterligare såg vi det som viktigt att prioritera motsägelser som framgick mellan 

informanternas utsagor samt sådant de var överens om.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att forskaren undersöker det som avses undersökas (Patel och Davidson, 

2003, s. 98). Genom sammanlagt sju semistrukturerade intervjuer, som spelades in, med 

skolkuratorer, socialsekreterare och en samordnare för en samverkansgrupp undersökte vi hur 

dessa stödjer och skyddar ungdomar som utsätts för HVF samt samverkan dem emellan. 

Validiteten i studien skulle kunna minskat då vi intervjuat flera informanter med mindre 

erfarenhet av HVF vilket kan vara en felkälla i studien. Anledningen är att de informanterna 

till viss del saknat konkreta erfarenheter av arbete med HVF och därför i första hand lyft fram 

hur de tror att de skulle arbeta. Ytterligare en felkälla kan vara att informanterna ”missat” att 

uppge viktig information om sitt arbete, exempelvis på grund av att vi inte frågat efter den. 

Under intervjuerna har vi ställt frågor som undersöker det vi avser att undersöka, dock har 

vissa frågor i intervjuguiden varit utanför studiens syfte och därmed haft mindre relevans för 

studien. Under insamlandet av empirin blev vi mer insatta i ämnet. Det bidrog till att vi vid de 

senare intervjuerna ställde fler relevanta uppföljningsfrågor och bättre följde upp 
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informanternas utsagor. Även det kan vara en felkälla i studien då informanterna fick olika 

förutsättningar av oss som intervjuare. 

     Intervjuerna transkriberades, tematiserades, sammanfattades och analyserades. Validiteten i 

analysen kan ha ökat då vi anser oss ha tolkat och förstått vårt empiriska material på liknande 

sätt. Då osäkerhet uppkommit har vi använt den transkriberade texten för att kontrollera att vi 

uppfattat empirin korrekt innan den analyserats, vilket även det kan ha påverkat analysernas 

validitet. Efter att det empiriska materialet samlats in och analyserats har vi fått resultat som 

vi anser besvarar studiens syfte. Vidare har vi i vår analys nått resultat som tyder på liknande 

resultat som tidigare forskning, vilket kan tyda på validitet i studien.  

     Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

sammanhang (Bryman, 2011, s. 352). Medvetenhet finns om att studiens externa validitet är 

låg då empirin samlades in via få kvalitativa intervjuer samt att arbetet kan skilja sig mellan 

olika kommuner. Dock kan den externa validiteten ökat något då verksamma i tre olika 

kommuner intervjuats, vilket har gett en något bredare syn. Vi ser att studiens resultat antyder 

hur skolkuratorernas och socialsekreterarnas stöd till och skydd av HVF- utsatta ungdomar 

kan se ut även i andra kommuner än de studerade. Studiens resultat antyder även hur 

samverkan kring HVF kan se ut i andra kommuner än de studerade. Detta då studien bidrog 

till en djupare förståelse kring dessa frågor. En anledning till att vi anser att studien kan säga 

något om hur det ser ut i andra kommuner är att studien visar liknande resultat som tidigare 

forskning gällande arbetet med HVF och samverkan mellan myndigheter.   

     Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att relevanta metoder används för att undersöka 

frågeställningen (Patel och Davidson, 2003, s. 98f). Vi har identifierat vissa felkällor i studien 

som kan ha påverkat reliabiliteten. En felkälla är att intervjuguiden skulle kunnat vara 

tydligare, mindre omfattande samt innehålla mer relevanta frågor. Medvetenhet finns även om 

att vi som intervjuare kan ha påverkat informanternas svar, exempelvis genom vårt sätt att 

ställa frågorna. Reliabiliteten i studien kan ha ökat då informanterna fick möjlighet att läsa 

resultatet innan det analyserades. Det möjliggjorde för dem att korrigera eventuella 

missuppfattningar av deras utsagor, vilket ökat tillförlitligheten i materialet. Endast en 

informant valde att göra en mindre korrigering i resultatet.  

     Extern reliabilitet syftar till möjligheterna att replikera en studie (Bryman, 2011, s. 352). 

En hög extern reliabilitet uppnås då studien går att återupprepa och genomföra på nytt. Dock 

är det svårt vid kvalitativ forskning då metoden ofta inbegriper att forskaren på olika sätt 

deltar i sociala sammanhang (a.a). Den externa reliabiliteten i studien är låg då den till viss del 

bygger på vår uppfinningsrikedom samt att informanterna kan ha påverkats av vilka vi är. 

Studiens resultat hade exempelvis kunnat bli annorlunda om andra forskare kontaktat 

informanterna, utformat intervjuguide samt genomfört intervjuerna. Vidare har intervjuerna 

utförts i ett sammanhang som troligen skulle se annorlunda ut om studien genomförs igen och 

troligtvis ge ett annat resultat.  

 

Etiska överväganden 
Forskaren bör inför sin studie överväga fyra forskningsetiska krav. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131f). 

     Det första kravet, informationskravet, innebär att deltagarna i studien ska informeras om 

studiens syfte samt vad deras roll som deltagare innebär. Inför studien fick informanterna 

denna information redan vid den första e-post kontakten. Efter att de tackat ja till att delta i 

studien fick de ytterligare information, i ett missivbrev, där de informerades om studiens syfte 

samt vad deras roll som informant innebär. 

     Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att det är viktigt att respektera informanternas 

integritet och säkerställa deras samtycke till att delta i studien, samt att deltagarna ska ges 
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möjlighet att avbryta deltagandet när den önskar. Informanterna informerades om 

samtyckeskravet inför studien. I missivbrevet nämndes att informanterna har möjlighet att 

avbryta sin medverkan samt att deras medverkan är frivillig.  

     Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter som inkommer ska hanteras 

konfidentiellt och att informanterna är anonyma. I studien har det för att säkerställa 

informanternas anonymitet valts att inte nämna namn, vilka skolor kuratorerna arbetar på eller 

vilka kommuner som studerats. Även konfidentialitetskravet informerades informanterna om.  

     Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlats in inte får användas 

i andra syften är studiens. Även nyttjandekravet har beaktats och informerats om i 

missivbrevet, materialet som samlats in kommer endast att användas i studien. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt redovisas studiens empiri uppdelat i teman relevanta utifrån studiens syfte, där 

analysen redovisas kopplad till respektive del. För att analysera materialet har tidigare 

forskning samt studiens tolkningsram används. 

 

Informanternas erfarenhet 
Två av skolkuratorerna (skolkurator 1 och 2) har stor erfarenhet av arbete med ungdomar 

utsatta för HVF, i sitt arbete möter de denna problematik i princip dagligen. Tre av 

skolkuratorerna (skolkurator 3, 4 och 5) har mindre erfarenhet av HVF i sitt arbete. Samtliga 

skolkuratorer har deltagit i någon form av utbildning eller föreläsning gällande HVF samt ger 

uttryck för en medvetenhet kring frågan.     

     Två av socialsekreterarna (socialsekreterare 1 och 2) har viss erfarenhet av att arbeta med 

HVF. En socialsekreterare (socialsekreterare 3) har stor erfarenhet av dessa ärenden. Samtliga 

socialsekreterare har deltagit i utbildningar samt föreläsningar om HVF. Samtliga 

socialsekreterare beskriver att kontakten med HVF-ärenden sker via anmälan eller ansökan av 

ungdomen själv, vid anmälan är det oftast en skolkurator som anmäler.  

     Samordnaren som medverkat i studien arbetar som utvecklingsledare gällande mäns våld 

mot kvinnor, HVF, prostitution samt människohandel. Samordnaren arbetar med en 

länsövergripande samverkansgrupp kring HVF och har lång arbetserfarenhet av HVF. Denne 

beskriver sig ha en konsultativ roll som ”spindeln i nätet”, vilken professionella ute i 

verksamheterna kan rådfråga gällande HVF. 

 

Hur ser skolkuratorernas och socialsekreterarnas stöd till och skydd av 

ungdomar som utsätts för HVF ut? 
      

Skolkuratorernas beskrivning av sitt arbetssätt 

Samtliga skolkuratorer har i första hand erfarenhet av samt tänker på flickor när det handlar 

om HVF. Dock uttrycker samtliga en medvetenhet om att även pojkar kan vara utsatta. 

     Skolkurator 1 beskriver sig ge stöd till flickorna genom att ge dem möjlighet att prata om 

och bearbeta sin situation samt stötta och motivera dem. Därför är det viktigt att träffa 

flickorna ofta, för att bygga upp ett förtroende. Vidare beskrivs att en del ungdomar inte väljer 

att komma för att prata och då är det viktigt att ungdomen vet att skolkuratorn finns samt vad 

denne kan göra. Skolkurator 1 berättar att ungdomar som lever i hederskontext ofta ser sin 

situation som ”normal”, då det är så de har växt upp. På grund av det blir det svårt för 

ungdomarna när de väl börjar bearbeta situationen och för skolkuratorn är det då viktigt att 

vänta in ungdomen. 

 

 ”Så att det handlar lite om tid och att ha is i magen, men ändå ha en plan i bakluckan” 

(Skolkurator 1). 
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Skolkurator 2 beskriver att en del i arbetet är att sätta igång en process hos ungdomarna om de 

inte är mogna att fatta beslut för tillfället. Vidare är denne noga med att öppet och ärligt 

berätta för ungdomen hur svår deras situation kommer att bli om de väljer att lämna sin familj. 

     Skolkurator 3, 4 och 5 berättar att de haft temavecka kring HVF på sina respektive skolor, 

vilket syftade till att uppmärksamma problematiken samt ge information om vart eleverna kan 

vända sig för hjälp och stöd. 

 

Skolkuratorernas kontakt med socialtjänst och föräldrar  

Skolkurator 1 och 2 berättar att de är tydliga med att informera ungdomen om att de inte tar 

några beslut samt informera om sin anmälningsskyldighet. Skolkuratorn är skyldig att anmäla 

till socialtjänsten om ungdomen berättar att denne exempelvis far illa hemma. Genom det ges 

ungdomen möjlighet att bestämma själv vad den är redo att berätta.  

     Skolkurator 2 menar att det är viktigt att anmäla till socialtjänsten när det behövs. En 

svårighet uppkommer dock när det handlar om att ungdomen begränsas, vilket skolkurator 2 

anser är det mest förekommande uttrycket för problematiken. 

 

”Jag menar om jag får en ungdom som kommer och säger såhär: ”Jag får inte ens äga mina 

egna tankar, jag får inte ens tänka klart för min familj”. Ja, men vad ska jag anmäla?” 

(Skolkurator 2). 

 

Om det finns en oro för HVF menar skolkurator 4 och 5 att anmälan bör vara tydlig gällande 

misstankarna. Samtliga skolkuratorer säger att de i HVF-ärenden inte kontaktar föräldrarna. 

Enligt skolkurator 3 finns det i HVF-ärenden behov av mer långsiktigt arbete än i andra 

ärenden, då det ofta inte är möjligt att arbeta med familjen för att återigen inkludera 

ungdomen i familjen. 

 

Socialsekreterarnas beskrivning av sitt arbetssätt  

Samtliga socialsekreterare menar att stödet till och skyddet av ungdomar som utsätts för HVF 

är större än hos övriga ungdomar. Bland annat menar socialsekreterare 2 att det finns en ökad 

osäkerhet i deras tillvaro gällande hur deras liv ska se ut framöver. Socialsekreterare 1 

beskriver att nätverket i familjer med hederskultur är starkt vilket innebär att om ungdomen 

lämnar familjen så lämnar han/hon inte bara mamma och pappa, utan hela släkten. 

 

”Då ska man stå ut med den känslan dag ut och dag in. Klart du behöver stöd” 

(Socialsekreterare 1). 

   

Socialsekreterarna beskriver att de har erfarenhet av ärenden med flickor och pojkar men att 

flickorna är överrepresenterade. En svårighet vid bedömning av HVF är enligt samtliga 

socialsekreterare att problematiken tar sig olika uttryck. Det kan finnas annan problematik 

utöver HVF, därför är det viktigt att samla information samt fundera på om problematiken är 

HVF-relaterad. Socialsekreterare 1 och 2 beskriver att heder alltid bör finnas med som en 

möjlig förklaring till problematiken under en utredning och i ett samtal. Socialsekreterare 2 

anser att det i HVF-ärenden med äldre ungdomar handlar om att vänta tills ungdomen själv 

inser att denne vill ha en förändring. Socialsekreterare 3 beskriver att om ungdomen inte vill 

bli placerad är ofta enda alternativet att erbjuda samtal, dock beskrivs att ungdomen ofta 

tackar ja men sedan inte fullföljer samtalen. 

  

”Det är väl det som vi vill förmedla hela tiden. Det här hjälper vi till med den dagen som du 

bestämmer dig” (Socialsekreterare 2). 
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”Vi kan ju ta LVU men det spelar ingen roll sen när de tar tillbaka allt de har sagt då håller 

det ju inte i alla fall, så att det handlar om frivillighet. Även om vi ser att det är livsfara så det 

är det jättesvårt med LVU, för de tar ju bussen hem i alla fall” (Socialsekreterare 2). 

 

Vid en anmälan berättar socialsekreterare 1 och 2 att de måste kontakta föräldrarna men i 

HVF-ärenden har de, efter bedömning tillsammans med sin chef, först haft enskilda samtal 

med barnet. Det är en möjlighet som finns om det annars är fara för barnets liv och hälsa. Om 

anmälan läggs ned efter samtalen kontaktas inte föräldrarna. Socialsekreterare 3 säger att då 

en anmälan rör barn under arton år måste föräldrarna alltid kontaktas.   

     Socialsekreterare 1 menar att handläggaren själv måste bestämma sig för hur mycket den 

är beredd att engagera sig samt att engagemanget ser olika ut. En svårighet beskrivs vara att 

den professionella kan ”välja” att inte se problemet som heder, då erfarenhet saknas.    

 

Socialsekreterarnas kontakt med skyddat boende och arbete med familjebehandling 

Socialsekreterare 3 berättar att det i HVF-ärenden är vanligt med omedelbara 

omhändertaganden utifrån 2 § LVU. Socialsekreterare 1 och 2 berättar att det vid 

omhändertagande av ungdomen finns ett skyddstänk. Vid insatsen skyddat boende är det 

enligt socialsekreterare 2 viktigt att det finns kompetent personal dygnet runt samt att 

ungdomen inte placeras ensam. Anledningen till det är att minska risken för att ungdomen 

återvänder hem. Socialsekreterare 3 menar att ett säkerhets- och skyddstänk bör föreligga på 

behandlingshemmet, vilket leder till problematiken att ungdomarna ofta upplever mer kontroll 

vid placeringen än innan.  

 

”De känner sig ibland som både offer och bestraffade, varför ska jag liksom råka ut för det 

här bara för att mina föräldrar är så himla hårda?” (Socialsekreterare 3). 

 

Socialsekreterare 1 beskriver att ungdomen behöver mycket stöd när den har flyttat från 

familjen då det i HVF-ärenden är svårt att jobba med familjen. Socialsekreterare 3 beskriver 

att en svårighet är att familjer som lever i hederskontext ofta anser att de ska lösa problemet 

själva, vilket försvårar för socialtjänsten att nå arbetsallians med föräldrarna. 

Socialsekreterare 3 är den enda av socialsekreterarna som beskriver erfarenhet av att ha 

arbetat familjebehandlande, vilket har medfört både positiva och negativa resultat. Samtliga 

socialsekreterare beskriver att det i HVF-ärenden inte är lika självklart som i andra ärenden att 

arbeta hem placerade ungdomar.  

 

Analys  

Vi kan utifrån empirin se likheter mellan skolkuratorernas och socialsekreterarnas beskrivning 

gällande sitt stöd till och skydd av HVF-utsatta ungdomar. Vi tolkar att den gemensamma 

synen på stödbehovet kan bero på informanternas liknande förståelse för eventuella 

konsekvenser för ungdomen, uteslutning ur familjen om denne söker hjälp. Utifrån ett 

kulturellt perspektiv kan uteslutning ur familjen enligt Allwood (2000, s. 45) förstås genom att 

individen som bryter mot gruppens förutbestämda värderingar straffas. Vår empiri visar att 

HVF-utsatta ungdomarnas stödbehov upplevs större än övriga ungdomars. Vi förstår detta då 

HVF-utsatta ungdomar vanligen helt saknar stöd i sitt nätverk när de väljer att söka stöd. 

Samtidigt ser vi att det finns likheter med våld i nära relationer till varför kontrollen och 

våldet utförs och att HVF är en del av problematiken mäns våld mot kvinnor. Detta då De los 

Reyes (2003, s. 20f) utifrån ett feministiskt perspektiv belyser att när kvinnor kontrolleras 

och/eller misshandlas av närstående är avsikten oftast att utöva makt och kontroll över 
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kvinnan. Utifrån empirin framgick inte att informanterna utgick från något särskilt perspektiv 

när de beskrev sitt stöd till och skydd av ungdomar som drabbats av denna problematik. 

Vi ser det som positivt då de professionella troligtvis utgår från en nyanserad bild av 

problematiken, detta då perspektiven kompletterar varandra. 

     Utifrån tidigare forskning och vår empiri förstår vi vikten av att vänta in ungdomen och att 

samtidigt finnas där under tiden för att utveckla ett förtroende, för att på så sätt kunna 

tillgodose ungdomens stödbehov. Att finnas som stöd till dess att ungdomen är redo att söka 

hjälp kan förstås som en metod för att skapa en god relation och därmed främja ett förtroende 

från ungdomen. Ett välutvecklat förtroende ökar troligen chansen att ungdomen även vågar 

stå fast vid sin berättelse och därmed får möjlighet att erbjudas ”rätt hjälp”. Detta är även 

något som Sedem (2012, s. 195, 209) belyser, att myndigheter bör arbeta för att skapa ett 

förtroende hos flickorna för att de ska våga söka hjälp. Vidare ser vi att arbetet med 

temaveckor i skolan visat en öppenhet inför problematiken, vilket troligen underlättat för 

ungdomarna som behöver stöd att kontakta kuratorn. Att kuratorerna visat förståelse för 

problematiken har troligtvis medfört att ungdomarna har fått ett ökat förtroende för dem.  

     I empirin framkommer att skolkuratorerna med mer erfarenhet av HVF är tydliga att 

informera ungdomen om sin anmälningsskyldighet. Genom att skolkuratorerna tydligt 

informerar om sin anmälningsskyldighet ser vi att de förhindrar att få information som de 

måste anmäla mot ungdomens vilja. Samtidigt kan det medföra en risk att ungdomen 

utelämnar information, vilket kan leda till att stödbehovet inte tillgodoses. Alizadeh m.fl. 

(2011, s. 476) samt Fox och Butler (2007, s. 109) belyser att avgörande faktorer för att 

ungdomar ska söka hjälp hos skolkuratorn är tillgänglighet och sekretess. Gällande faktorn 

sekretess kan vi i vår empiri se att skolkuratorerna, i syfte att tillgodose ungdomarnas 

stödbehov, prioriterar att inte bryta deras förtroende genom att exempelvis anmäla till 

socialtjänsten mot deras vilja. Vidare ser vi att de ger ungdomarna öppen och ärlig 

information om sitt arbetssätt och sina begränsningar.  

     Vi kan se tydliga skillnader mellan skolkuratorerna med mer respektive mindre erfarenhet 

av HVF gällande deras benägenhet att vid oro anmäla till socialtjänsten. Skolkuratorerna med 

mer erfarenhet påtalar en svårighet vid bedömning angående när anmälan ska ske. 

Svårigheten skolkuratorerna upplever kan förstås genom att samverkan med socialtjänsten 

kan vara bristfällig och därmed skapas osäkerhet i arbetet. Då forskning påpekar att skolans 

samverkan med andra myndigheter är viktig för att stödja HVF-utsatta ungdomar 

(Länsstyrelsen, 2010, s. 15f) ser vi det problematiskt om samverkan brister.  

     I empirin framkommer att socialsekreterarna upplever svårigheter vid bedömning av stöd 

och skyddsbehovet för HVF- utsatta ungdomar samt att de anser det viktigt att samla in 

mycket information. Almqvist och Broberg (2000, s. 199ff) beskriver att det i familjer som 

invandrat från andra kulturer kan finnas normer för relationer mellan barn och föräldrar som 

skiljer sig från den svenska kulturen. Vi kan förstå att det är svårt att bedöma stöd- och 

skyddsbehovet hos ungdomar som kommer från en annan kultur. Detta då den professionella 

bör ta hänsyn till ungdomens kultur samtidigt som de måste bedöma när något inte kan 

accepteras. Vi kan utifrån det se vikten av att samla in mycket information under utredningen, 

för att kunna tillgodose ungdomens stöd- och skyddsbehov. 

     Vi kan utifrån vår empiri se att socialsekreterarna har ett skyddstänk i syfte att säkerställa 

att ungdomen inte far illa när föräldrarna kontaktas. Vilket även är något som Länsstyrelsen 

(2010, s. 22ff) uppmärksammar är viktigt. Utifrån empirin tolkar vi att ungdomarnas 

rättigheter får ett stort utrymme för att tillgodose deras stöd- och skyddsbehov. Detta då vissa 

socialsekreterare har funnit lösningar för att inte behöva kontakta föräldrarna vid oro och 

därmed gynna ungdomens önskemål. Detta ser vi även är ett sätt för socialsekreterarna att 

säkerställa skyddet för de HVF- utsatta ungdomarna. Forskning (Wikström & Ghazinour, 

2010, s. 8 och Schlytter, 2010, s. 153) visar att socialsekreterare i HVF-ärenden ställs inför ett 
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dilemma gällande kontakten med föräldrarna. Vår empiri visar att socialsekreterarna hanterar 

föräldrakontakten olika. Vi förstår aktörernas olika agerande då de ställs inför ett dilemma 

gällande om föräldrarnas eller om barnets rättighet ska väga tyngst. Om socialsekreterare 

hanterar kontakten med föräldrarna olika ser vi dock att det kan leda till osäkerhet för 

ungdomen då det inte finns något självklart tillvägagångssätt. 

     Gällande att ge stöd i form av familjebehandling visar vår empiri att samtliga 

socialsekreterare ser svårigheter med det men att en socialsekreterare ändå arbetar 

familjebehandlande. Forskning (Linnamottagningen 2013) och vårt resultat visar på liknande 

resultat, att familjebehandling i HVF-ärenden är svårt och ibland olämpligt. Vi ser att en 

svårighet uppstår om det saknas enhetliga riktlinjer för arbetsgången gällande att arbeta med 

familjen. I empirin framkommer att den professionella själv måste bestämma hur mycket 

denne orkar och vågar engagera sig. Om arbetet blir beroende av den enskildes engagemang 

anser vi att en bristande rättssäkerhet riskerar att uppstå för de iblandade. 

 

Hur görs riskbedömningen? 
 

Skolkuratorernas tillvägagångssätt vid riskbedömning 

Fyra av fem skolkuratorer anser att stödbehovet för ungdomar som är utsatta för HVF är 

större och mer allvarligt än hos övriga ungdomar. Skolkurator 2 menar att stödet till dessa 

ungdomar bör uppfattas annorlunda. Anledningen till det beskrivs vara att om problematiken 

ses som en ”vanlig tonårsrevolt” kan det innebära livsfara för ungdomen. 

     På två av de tre skolorna finns en handlingsplan för riskbedömning gällande HVF, där det 

bland annat framgår vilka typer av frågor som bör ställas till ungdomen som söker stöd. Dock 

beskriver skolkurator 1 att en svårighet vid riskbedömning är att det inte finns någon 

övergripande handlingsplan i kommunen, vilket medför att bedömningen riskerar att bli 

beroende av person.  

 

”Att rota lite vad är egentligen vad. För ibland kan det bara vara en vanlig tonårsrevolt” 

(Skolkurator 3). 

 

Skolkurator 2 beskriver att en riskbedömning är individuell och sker utifrån den enskildes 

situation. Vid en riskbedömning beskriver samtliga skolkuratorer vikten av att samla in 

mycket information genom att ställa många frågor. En fråga som samtliga skolkuratorer 

beskriver är viktig att ställa är: ”Vad vill du göra som du inte får göra och vad gör du som du 

måste göra?”. Vidare beskrivs hotet gentemot ungdomen som avgörande för hur ärendet 

hanteras. Skolkurator 2 beskriver att riskbedömningen utförs för att avgöra hur akut ärendet 

är, om det är något som måste hanteras direkt eller om skolkuratorn kan starta en process hos 

ungdomen. Skolkurator 5 menar att fördelen med en handlingsplan vid riskbedömning är att 

bedömningen över ungdomens situation genomförs i rätt ordningsföljd. 

 

Socialsekreterarnas tillvägagångssätt vid riskbedömning 

Samtliga socialsekreterare nämner att det finns en handlingsplan för riskbedömning gällande 

HVF-ärenden, där det bland annat framgår vilka frågor som bör ställas till ungdomen. 

Socialsekreterare 2 säger att en handlingsplan finns där det i punktform beskrivs hur 

riskbedömning ska göras, exempelvis hur de ska bemöta ungdomen samt hur kontakten med 

föräldrarna ska ske. Socialsekreterare 1 och 2 beskriver sig kunna kontakta polisen för att få 

hjälp med riskbedömningen om så behövs. Socialsekreterare 3 nämner att denne på grund av 

tidsbrist ofta överlåter delar av riskbedömningen till det HVB-hem ungdomen placeras på. 
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”Det finns en lista som vi bara kan följa så att man inte behöver tänka om man blir stressad, 

tänka på det i all fall – vilka blanketter man ska ta” (Socialsekreterare 2).  

 

Socialsekreterare 2 beskriver att de ställer speciella frågor för att stämma av om ärendet är 

HVF-relaterat. Socialsekreterare 3 beskriver att denne också undersöker vilka regler som 

begränsar ungdomen, exempelvis om föräldrarna är för kontrollerande eller ”normalt oroliga”. 

Vidare är det av vikt att ha ett skyddstänk vid riskbedömningen samt tänka på konsekvenser 

som kan drabba ungdomen. Samtliga socialsekreterare nämner att vidare riskbedömning 

genomförs på boendet, om ungdomen placeras.  

 

Analys 

I empirin framgår att majoriteten av informanterna har en handlingsplan gällande HVF på sin 

arbetsplats. Handlingsplan är den form av riskbedömningsverktyg som tycks användas för att 

säkerställa att ungdomen får det stöd och skydd denne behöver. Vi förstår att handlingsplaner 

behövs på arbetsplatserna och ser att det främjar barnens perspektiv samt ger mer likvärdiga 

bedömningar. Detta är även något som Sundell m.fl. (2007, s. 131f) uppmärksammar, 

författarna menar att riskbedömningsverktyg minskar risken att bedömningen blir beroende av 

den enskildes uppfattning. I empirin framgår även att det saknas en övergripande 

handlingsplan i kommunerna. Då det saknas en övergripande handlingsplan ser vi att det finns 

en risk att riskbedömningen skiljer sig mellan professionerna vilket skulle kunna skapa 

osäkerhet för ungdomen. Detta ser vi skulle kunna påverka skolkuratorernas och 

socialsekreterarnas möjligheter att ge ungdomen stöd och sydd negativt. Om ungdomarna är 

osäkra gällande vilken bedömning som kommer att göras söker de kanske inte stöd och hjälp. 

     Samtliga informanter påtalar i empirin vikten av att vid en riskbedömning samla in mycket 

information via specifika frågor, vilket även är något som Skolverket (2011, s. 16f) belyser är 

viktigt. Då socialsekreterare i arbetet med HVF behöver göra svåra bedömningar angående 

ungdomens situation och eventuella konsekvenser har vi förståelse för vikten av att mycket 

information samlas in. Att informanterna använder sig av specifika frågor rörande HVF ser vi 

som positivt då chansen ökar att relevanta frågor för den aktuella problematiken ställs. Utan 

förbestämda frågor tänker vi att socialsekreteraren riskerar förbise frågor som är utmärkande 

för HVF, då det fortfarande är en relativt nyuppmärksammad problematik. Att specifika frågor 

används ser vi dels främjar barnets bästa då de får komma till tals, dels minskar risken att 

barnet får olika frågor beroende på vilken person som samtalar med barnet/ungdomen. Även 

Brännström (2007, s. 26) påtalar vikten av att barn får komma till tals i utredningar med 

standardiserade bedömningsinstrument.  

     I empirin beskrivs av socialsekreterare att tidsbristen påverkar deras riskbedömning av 

HVF-utsatta ungdomars situation, samt att de överlämnar delar av riskbedömningen till HVB-

hemmet som ungdomen placeras på. Detta tänker vi kan leda till mindre rättvisa bedömningar 

då information riskerar att missas mellan aktörerna, vilket kan påverka om ungdomen får sitt 

stöd- och skyddsbehov tillgodosett. Även forskning Tingberg (2012, s. 66f) visar att 

socialsekreteraren inte ges tillräckligt med tid för reflektion och samtal med klienten vid 

riskbedömning. Utifrån det förstår vi att detta är en svårighet som för den enskilde 

socialsekreteraren kan vara svårt att påverka, då denne arbetar under tidspress med hög 

arbetsbelastning. 

 

Samverkan mellan skolkuratorer och socialsekreterare, gällande HVF 
 

Samverkan utifrån skolkuratorernas perspektiv 

Skolkurator 1 beskriver att samverkan med socialtjänsten är viktig då skolkuratorerna träffar 

ungdomarna dagligen. Vidare beskrivs att det är en fördel om kännedom finns gällande 
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socialtjänstens målsättning med arbetet, för att kunna stötta målet. Skolkurator 5 beskriver att 

en god samverkan uppnås när det finns kunskap om varandras arbeten, vilket flera 

skolkuratorer önskar skulle öka för bättre förståelse för varandra. Skolkurator 2 beskriver att 

samverkan kring HVF är viktigt då problematiken är komplex och svår. Vidare beskrivs att 

samverkan kan vara avgörande gällande om skolkuratorn anmäler eller inte. Samverkan är 

därför viktigt för att säkerställa individens rättssäkerhet.  

 

”Om man vet vad de har för mål. Det här är vårt mål, målet är att den här tjejen ska placeras 

men hon vill inte, då kan man ju på något sätt ändå stötta för det liksom” (Skolkurator 1). 

 

”Och det är ju alltid ungdomen som far illa på grund av att det inte finns samverkan, de 

hamnar mellan stolarna tyvärr” (Skolkurator 2). 

 

En samverkansform som skolkurator 1 beskriver är samråd, då bjuds socialtjänsten in till 

skolan för att träffa ungdomen som sökt stöd. Ungdomen får då träffa socialtjänsten anonymt 

och får information om socialtjänstens arbetssätt innan ungdomen tar sitt beslut om att söka 

hjälp hos socialtjänsten. Skolkurator 1 upplever att socialtjänsten i HVF-ärenden är mer 

inställda på att utveckla en god samverkan än i andra ärenden. 

     Skolkurator 3, 4 och 5 beskriver att en samverkansform med socialtjänsten är att ringa och 

rådfråga vid osäkerhet gällande HVF. Kontakten upplevs positiv vilket de tror beror på att 

kommunerna är små. En samverkansform som skolkurator 3 beskriver är att då en anmälan till 

socialtjänsten gjorts träffas anmälare, föräldrar och socialtjänst för att öppet diskutera 

anmälan. Skolkurator 3 upplever det som positivt då det främjar öppenhet och trygghet. 

Skolkurator 1 beskriver en önskan om att skolan och socialtjänsten skulle träffas mer och 

arbeta mer tillsammans i HVF-ärenden. Skolkurator 1, 3 och 4 anser att samverkan skulle 

kunna förbättras genom regelbundna träffar med socialtjänsten.    

 

”Det är ganska skönt också att man då sitter där med en annan myndighet, så att det inte blir 

jag och den som jag har anmält, om man säger så. Att vi är flera och att det är någon annan 

som håller i mötet, för det är ju oftast på socialtjänsten och de som styr” (Skolkurator 3). 

 

Skolkuratorerna, om kommunikation, ansvarsfördelning och sekretess 

För att nå en bra samverkan säger skolkurator 1 att det är viktigt att en kommunikation 

utvecklas. Detta för att kunna resonera med socialtjänsten och veta vad de planerar. Samtidigt 

beskrivs att skolkurator 1 inte strävar efter att vara involverad i allt arbete socialtjänsten gör, 

utan vill känna till deras nästa steg för att kunna följa upp det. 

 

”Så att vi kan motivera åt samma håll. Så att inte jag säger en sak och de har tänkt en annan, 

då blir det ju helt galet” (Skolkurator 1). 

 

En svårighet i samverkan med socialtjänsten är enligt skolkurator 1 och 2 att kontakten är 

personbunden, ibland fungerar kontakten bra och ibland mindre bra. Skolkurator 1 beskriver 

att vissa handläggare går att resonera med mer än andra utan att informationen journalförs. 

Ytterligare en svårighet som skolkurator 2 belyser är att ”revirtänk” mellan olika professioner 

kan förekomma, exempelvis kan ansvarsfördelningen upplevas olika av aktörerna. 

 

”Vi pratar inte om ting och saker, att jag säger nu är ansvaret ditt var så god. Vi pratar om 

människor och det går inte att flytta på människor, de är inga pusselbitar de är i ett 

sammanhang” (Skolkurator 2).  
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Skolkurator 1 beskriver att en tydlig handlingsplan, där det exempelvis framkommer vem 

skolkuratorn kan rådfråga, skulle underlätta samverkan. Det skulle även underlätta i arbetet 

med eleverna då bättre information gällande socialtjänstens arbete skulle ges. Skolkurator 2 

framhåller att en samverkansplan för kommunens myndigheter behövs för att uppnå god 

samverkan, där alla inblandade myndigheter känner till rutinerna. En fördel med en 

samverkansplan är att samverkan inte blir beroende av relationer utan av organisationen.  

     Skolkurator 3 och 4 upplever att kommunikationen med socialtjänsten främjas av en 

personlig kontakt med socialsekreterarna. En positiv upplevelse är att skolkuratorerna känner 

sig trygga att ringa och rådfråga socialtjänsten. En nackdel beskrivs dock vara att aktörerna 

riskerar att blanda sig i varandras arbeten. Skolkurator 5 beskriver att medvetenhet om vad 

som är sitt uppdrag är viktigt, hur arbetsgången ser ut samt att en tilltro till varandras 

kompetens finns.   

 

”Ja, att man känner att det är bara att ringa om man vill rådfråga. Man behöver inte ha 

någon prestige i det eller vara rädd att ringa” (Skolkurator 4). 

 

Skolkurator 5 menar att en problematik i samverkan med socialtjänsten är att de har olika 

sekretess. En svårighet beskrivs av skolkurator 1, 3 och 4 vara att om samtycke inte finns kan 

skolkuratorn och socialsekreteraren inte fortsätta samverka. Skolkurator 1 beskriver att vid en 

anonym konsultation med socialtjänsten kan de kommunicera utan föräldrarnas samtycke. 

Dock gäller detta den information som skolkuratorn ger till socialtjänsten och inte tvärt om. 

Skolkurator 2 menar att socialtjänsten kan och borde arbeta hårdare för att få samtycke till att 

bryta sekretessen, för att sekretessen inte ska riskera att stjälpa individen.  

 

Skolkuratorerna, om samsyn 

Skolkurator 1 och 2 upplever att socialtjänstens bedömningar gällande HVF ofta är 

annorlunda än skolans samt att perspektivet på hur arbetet ska se ut skiljer sig. Skolkurator 1 

beskriver exempelvis att socialtjänsten arbetar familjebehandlande samtidigt som denne har 

kännedom om att familjebehandling som metod inte givit positiva resultat i HVF-ärenden. 

Dock nämner skolkurator 1 att denne tror att socialtjänsten inte tvekar i akuta ärendena, där 

finns en samsyn. 

 

”Och då blir ju det väldigt tydligt, för då har vi från början olika syn på hur man ska jobba 

med ärenden och då är det ju klart att det blir klinch. På något vis” (Skolkurator 1). 

 

Skolkurator 1 upplever att denne ibland behöver ”stå på sig” i kontakten med socialtjänsten. 

Exempelvis har denne erfarenhet av att socialtjänsten uppmanat att kontakta föräldrarna trots 

att det alternativet inte varit lämpligt enligt skolkuratorn. Skolkuratorns erfarenhet är att det 

skulle leda till att ungdomen blir mer tyst. Skolkurator 1 beskriver att toleransen innan en 

HVF-anmälan görs har ökat sedan denne började arbeta i ett område med stor problematik. 

     Skolkurator 3 och 4 beskriver att de har träffats tillsammans med andra myndigheter och 

diskuterat hur de ska agera i HVF-ärenden, för att nå en samsyn.  

 

Samverkan utifrån socialsekreterarnas perspektiv 

Socialsekreterare 3 anser att samverkan med skolan gynnar barnets perspektiv. Utifrån ett 

barnperspektiv är det enligt socialsekreterare 3 viktigt att alla barn får chans att rådgöra och få 

olika alternativ berättade för sig, innan en anmälan görs. Eftersom socialtjänsten inte är ute på 

”fältet” är det viktigt att de får information från de som möter ungdomarna i vardagen. 
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”För att man ska få den information som man behöver, för att barnet ska få det den behöver. 

Det är ju det som samverkan syftar till tycker jag” (Socialsekreterare 3). 

 

Socialsekreterare 1 berättar att socialtjänst och skola samverkar mer i vissa ärenden, 

exempelvis HVF-ärenden, där rutiner för samverkan finns och är under utveckling. Vidare 

beskriver socialsekreterare 2 att rutiner utvecklas via samverkansgrupper med personal från 

socialtjänsten och skolan. Socialsekreterare 3 säger att det inte föreligger någon bra 

samverkan mellan socialtjänst och skola, gällande arbetet med HVF. Anledningen är att 

skolan enligt denne inte bör involveras i ärenden då ungdomen placerats, vilket är vanligt i 

HVF-ärenden.  

 

”Sen tänker jag också tack vare sådana grupper som bildas med folk från socialtjänsten och 

skolan så är det väl klart att man jobbar fram rutiner” (Socialsekreterare 2). 

 

Samtliga socialsekreterare beskriver en samverkansform med skolkuratorn där 

socialsekreteraren bjuds in till ett möte, där den HVF-utsatta ungdomen medverkar anonymt. 

Inför dessa möten har ofta skolkuratorn haft lång kontakt med ungdomen. Under mötet får 

ungdomen berätta om sin situation och socialsekreteraren pratar om vad denne kan hjälpa 

ungdomen med. Syftet är att ungdomen själv ska få ta ställning till om denne vill ta steget att 

söka hjälp från socialtjänsten. En fördel socialsekreterare 3 beskriver med samverkansformen 

är att den ger möjlighet att ge ungdomen tillräckligt med information innan en anmälan görs. 

Detta minskar risken att socialtjänsten får information och måste inleda utredning mot 

ungdomens vilja. Utöver dessa möten finns möjlighet för rådgivande samtal. 

 

Socialsekreterarna, om kommunikation, ansvarsfördelning och sekretess   

Socialsekreterare 1 menar att positiv samverkan främjas av kommunikation mellan aktörerna 

och att dessa uppfattar problematiken lika, det medför att former för samverkan utvecklas. 

Socialsekreterare 3 beskriver att en god dialog mellan aktörerna är viktigt för samverkan. 

Dock upplever denne att socialsekreterarna och skolkuratorerna talar ”olika språk” 

 
”Vi pratar olika språk det kan man säga (…), det är inte alltid de förstår vad vi gör. Det kan 

vara så att de har lämnat ut massor med information och så kommer vi fram till att nej här 

ska vi inte ha något och då begriper inte de varför vi säger nej” (Socialsekreterare 3). 

 
Enligt socialsekreterare 2 fungerar samverkan med skolan bra men HVF-ärenden upplevs 

svåra och ansvarsfördelningen kan vara otydlig. Om socialtjänsten väljer att avvakta i ett 

ärende kan skolan upplevas oförstående inför beslutet. Skolkuratorn kan dock fortsätta ha 

kontakt med ungdomen vilket leder till att skolkuratorn får det största ansvaret och 

arbetsbelastningen. 

     Gällande rådgivande samtal mellan skola och socialtjänst menar socialsekreterare 1 att 

sekretess inte är något problem då skolkuratorn inte nämner några namn. Vidare påpekas 

vikten av att ungdomen accepterar det som bestäms, därför blir sekretessen inte något hinder 

då ungdomen själv lämnar ut informationen. Socialsekreterare 3 beskriver dock att 

sekretessen hindrar denne från att samverka med skolan då det inte går att prata öppet utan 

föräldrarnas samtycke. Ofta ger föräldrarna till HVF-utsatta ungdomar inte samtycke till att 

prata med skolan. Dock nämner samtliga socialsekreterare att de, genom ny lag, får 

återrapportera till skolan om utredning inleds eller inte samt bjuda in anmälaren och 

föräldrarna för att gå igenom anmälan. För att främja samverkan och förståelsen för varandras 

arbeten anser socialsekreterare 3 att socialtjänsten bör informera skolpersonalen om deras 

arbetsgång, vilket även har skett vid något tillfälle. 
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Socialsekreterarna, om samsyn 

Socialsekreterare 2 menar att en god samverkan nås om samsyn föreligger. Socialsekreterare 1 

och 2 anser att de och skolkuratorn har samsyn gällande HVF. De upplever att de inte behöver 

förklara för varandra vad HVF är för något och hur arbetet bör ske med denna problematik.  

 

”Samverkan är ju först och främst att vi har samsyn, att vi tycker att det är lika viktigt och tar 

det på lika stort allvar – då kan vi samverka. Då kan vi hjälpa varandra” (Socialsekreterare 

2). 

 

Samverkan i grupp 

Skokurator 1, 3 och 4 deltar i olika samverkansgrupper tillsammans med andra professionella 

gällande HVF. Dessa grupper upplevs som en trygghet då möjlighet ges att resonera 

tillsammans med andra professionella samt att gruppen medfört kännedom om varandra och 

vem som ska kontaktas i HVF-ärenden. 

     Socialsekreterare 1 och 2 beskriver en samverkansgrupp gällande HVF som kan kontaktas 

för konkreta råd och stöd i form av exempelvis riskbedömningsmanual. Denna grupp upplevs 

vara till hjälp då de kan utbyta erfarenheter samt känner sig mindre ensamma i svåra ärenden. 

  

Länsövergripande samverkansgrupp 

I den länsövergripande samverkansgruppen träffas professionella från skola, socialtjänst, 

kvinnohus, landstinget och polisen. Deltagarna möter HVF i sitt yrke och många har 

spetskompetens inom området. Syftet är att samla kompetenser och utvecklas tillsammans 

samt stötta varandra i svåra frågor då stöd kan saknas i respektive verksamhet. Samordnaren 

för gruppen anser att det behövs en samverkansgrupp kring HVF då problematiken är så pass 

komplex och skiljer sig från annan problematik. Därför krävs speciella kunskaper som ingen 

ensam sitter inne med. 

 

”Det blir nog en väldigt stor trygghet för de som ringer till personerna som finns med i 

gruppen, för de har ju vanan och de vet också hur man ska fråga” (Samordnaren). 

 

Samordnaren beskriver att deltagarna i gruppen är engagerade och duktiga. Ambitionen är att 

ta till vara på gruppens kompetens genom att uppmuntra dem till att förmedla kunskapen 

vidare till sina kollegor. Samordnaren säger att denne önskar besöka de mindre kommunerna 

för att ge stöd i arbetet med HVF. En utmaning beskrivs vara att uppmärksamma pojkars samt 

hbtq-personers stödbehov, då även de är utsatta. Samordnaren upplever en samsyn mellan 

aktörerna i samverkansgruppen gällande HVF. Genom samverkan beskrivs aktörernas 

kompetens tas mer tillvara, vilket är nödvändigt då det blivit färre personal med ökade 

arbetsuppgifter.    

 
”Samverkan kan vara lite mer ytligt att man bara träffas, men det kan också vara djupare och 

det är ofta djupare när det handlar om hedersrelaterat, för det är svårt” (Samordnaren). 

    

Samordnaren uppger vikten av att varje verksamhet har en handlingsplan anpassad för 

verksamheten samt att den är ett levande dokument. En länsövergripande handlingsplan som 

innefattar alla verksamheter finns. En fördel med gemensam handlingsplan är att 

rättssäkerheten ökar då individen bemöts på mer liknande sätt oavsett vem den träffar.    

     En svårighet i samverkan beskriver samordnaren är ”revirtänk”, vilket medför att den egna 

verksamheten vill skyddas. Dock är det inget som samordnaren märkt inom gruppen. 

Ytterligare problematik i samverkan är organisationsförändringar, då det leder till osäkerhet 

gällande vem som tar beslut. Hög personalomsättning är också en försvårande faktor. 
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     För att främja samverkan föreslår samordnaren att våldsfrågan ska vara obligatorisk på 

utbildning till socionom, polis, lärare, jurist, med flera. Med andra ord yrkesutbildningar med 

myndighetsutövning och/eller pedagogik. Syfte skulle vara att alla ska ha kunskap samt 

liknande förståelse av problematiken. Samordnaren beskriver vidare att ytterligare kunskap 

gällande arbetet med HVF bör utvecklas inom skolan samt att skolledningen behöver 

utbildning i HVF. Vidare behöver de som arbetar med HVF stöd från sina chefer samt 

handledning, då det är många parter inblandade och mycket står på spel. Utbildning kring hur 

lagstiftningen ska tillämpas samt metodutveckling gällande familjearbete i HVF-ärenden 

anser samordnaren bör utvecklas. 

 

Analys 

Skolkuratorernas och socialsekreterarnas syn på samverkan 

Både tidigare forskning (Enochsson m.fl., 2007, s. 29) och vår empiri visar att samverkan 

mellan skolan och socialtjänsten gällande HVF är viktig för att nå ett helhetsperspektiv då 

aktörerna kompletterar varandra. Utifrån det ser vi att det är svårt för de olika professionerna 

att utföra ett bra arbete utan samverkan. Utan samverkan riskerar de professionella enligt oss 

att förbise ungdomens helhetssituation, då de möter ungdomarna i olika sammanhang. 

Därmed ser vi att de kan gå miste om viktig information för att kunna tillgodose ungdomarnas 

behov av stöd och skydd. I empirin framkommer att skolkuratorerna önskar mer delaktighet i 

socialsekreterarnas arbete gällande HVF. Då vi ser att skolkuratorerna kan vara viktiga 

stödpersoner för ungdomen tänker vi att de är viktiga att involvera i arbetet, för att främja en 

helhetssyn vid riskbedömning. 

     Danermark (2000, s. 9f) beskriver att om någon profession besitter större makt när syftet 

med samverkan är oklart kan osäkerhet uppstå, vilket påverkar samverkan negativt. Vi kan 

utifrån empirin förstå att det föreligger en svårighet i samverkan till följd av ojämn 

maktfördelning då det är socialtjänsten som fattar beslut i ärenden. Skolkuratorerna uttrycker 

osäkerhet gällande vad som händer med ärendet när socialtjänsten träder in. Socialtjänstens 

arbetsgång skulle, utifrån skolkuratorerna perspektiv, kunna uppfattas som ett maktövertag 

vilket påverkar deras samverkan negativt. Detta kan även förklara den ostrukturerade 

samverkan som i empirin beskrivs föreligga vid HVF-ärenden. Att det föreligger svårigheter i 

samverkan kan vara en följd av att lagar och regler socialtjänsten arbetar efter inte är tydliga 

för skolkuratorerna. Danermark (2000, s. 41ff) nämner att det för att undvika problem till 

följd av maktfördelning är viktigt att tidigt i samverkansprocessen klargöra vilka lagar och 

regler respektive verksamhet lyder under. Skolkuratorernas önskan gällande ökad information 

om socialtjänstens arbete kan förstås då de genom informationen får kunskap kring 

arbetssättet, arbetsfördelningen samt lagar och regler, vilket kan leda till ökad trygghet. Att 

skolkuratorerna upplevs oförstående gällande socialsekreterarnas agerande kan vara ett 

problem för samverkan vilket vi ser skulle kunna förebyggas genom ökad kunskap om 

varandras arbeten. 

     Majoriteten av informanterna nämner i empirin att skolkuratorn kan bjuda in 

socialsekreteraren till möte tillsammans med ungdomen. När professionerna använder sig av 

denna samverkansform ser vi att ett gemensamt mål finns, att involvera samt ge ungdomen 

information innan anmälan. För att nå en god samverkan mellan myndigheter beskriver 

Enochsson m.fl. (2007, s. 16) att gemensamt mål är viktigt. Då det beskrivna arbetssättet 

upplevs positivt av de professionella ser vi att en förklaring kan vara att ett gemensamt mål 

utvecklats vilket främjat samverkan dem emellan. Vi ser även att samverkansformen 

integration och sammansmältning, som Danermark och Kullberg (1999, s. 35) beskriver, 

föreligger vid dessa samverkansmöten. 

     Det beskrivs i forskning (Alizadeh m.fl., 2011, s. 479) att skolkuratorer upplever 

svårigheter vid kontakt med socialtjänsten i HVF-ärenden, på grund av rädsla att förlora 
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flickans förtroende. I vår empiri framkommer samverkansformen rådgivande samtal som en 

möjlighet för skokuratorn att kontakta socialsekreteraren för att rådfråga, utan att nämna 

ungdomens namn. Dessa rådgivande samtal tolkar vi kan vara en strategi för att förebygga 

svårigheten att agera utan medgivande från ungdomen och därmed riskera att förlora dennes 

förtroende. Vi ser att samverkansformen upplevs positiv av informanterna samt ökar 

ungdomens inflytande i processen. Svårigheten inför när en anmälan bör göras ser vi dock kan 

kvarstå, men möjlighet att rådgöra minskar troligen osäkerheten och främjar samverkan. 

 

Kommunikation, ansvarsfördelning, sekretess och samsyn 
I empirin nämns att kommunikation är viktig för en god samverkan i HVF-ärenden. Detta 

stämmer överens med både teori och forskning, som menar att kommunikation är viktig och 

efterfrågad i samverkan samt främjar samsyn (Danermark, 2000, s. 28 och Hannah, 2011, s. 

38). Vi ser att kommunikation är nödvändigt för all form av samverkan och förstår därför 

vikten av att kommunicera i HVF-ärenden, då det är en svår problematik. Om det upplevs 

svårt att kommunicera mellan professionerna tänker vi att det kan medföra problem i 

samverkan och att det därför är viktigt att finna lösningar för det. Genom kommunikation 

kring varandras arbetssätt ser vi att samverkan mellan professionerna kan främjas och 

utvecklas positivt. En möjlig förklaring till att socialtjänsten utifrån empirin upplevs mindre 

öppen för samverkan kan vara tidsbrist. Socialtjänstens bristande återkoppling till skolan kan 

även förstås till följd av sekretessen, vilken kan medföra att skolkuratorerna upplever en 

bristande insyn och försvårad samverkan. Dessa faktorer beskriver Lundgren och Persson 

(2003, s. 78f) försvårar samverkan.   

     Utifrån empirin ser vi att samverkan mellan skolkuratorerna och socialsekreterarna till viss 

del är personbunden, vilket av några informanter beskrivs som ett problem och av några som 

positivt. Sjöblom (2006, s. 71) beskriver att ostrukturerad samverkan mellan myndigheter kan 

bero på personkemi och bristande förtroende. Att informanterna upplever personbunden 

kontakt olika kan förstås genom att de har olika erfarenhet av kontakten samt har mer eller 

mindre förtroende för varandra. Informanterna som upplever kontakten positiv arbetar i en 

liten kommun vilket enligt oss troligen kan medföra ökad tillit till varandra, då de arbetar 

tätare tillsammans. I empirin nämns en önskan från skolkuratorer gällande en handlingsplan 

för hela kommunen, gällande HVF. Samordnaren för samverkansgruppen uppgav att en 

övergripande handlingsplan finns. Skapandet av en tydlig handlingsplan, alternativt att 

handlingsplanen som finns bättre når ut till de professionella, ser vi skulle kunna bidra till 

ökad struktur i samverkan. Genom en tydlig struktur blir arbetet inte beroende av personligt 

engagemang eller personliga kontakter. Tydliga riktlinjer ser vi ökar möjligheten att 

professionella får samma möjlighet till stöd av varandra i arbetet med HVF vilket främjar 

samverkan. Att det i handlingsplanen tydligt framgår hur respektive profession arbetar med 

HVF ser vi skulle öka förståelsen för varandras arbetssätt.  

     I empirin framkommer att skolkuratorerna och socialsekreterarna upplever att en otydlig 

ansvarsfördelning och ”revirtänk” försvårar samverkan. Denna svårighet uppmärksammas 

även i tidigare forskning (Hannah, 2011, s. 55). Enochsson m.fl. (2007, s. 17ff) menar att en 

tydlig styrning gynnar en god samverkan. Utifrån detta ser vi att styrningen gällande 

samverkan kring HVF kan vara otydlig vilket kan bidragit till informanternas upplevelser av 

oklar ansvarsfördelning mellan professionerna. För att utveckla en god samverkan gällande 

HVF ser vi därför att det är viktigt att förtydliga ansvarsfördelningen. 

     I empirin framkommer att skolkuratorer och socialsekreterare upplever sekretessen som ett 

hinder för samverkan i olika stor utsträckning. Socialsekreterarna upplever sekretessen mindre 

hindrande men beskriver att sekretessen hindra dem att prata med skolkuratorn utan samtycke. 

Att informanterna arbetar utifrån olika regelverk och att det kan medföra en svårighet blir 

enligt oss tydligt. Även Danermark (2000, s. 12f) beskriver professionernas olika regelverk 
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som en utmaning i samverkan. Att socialsekreterarna upplever sekretessen som ett mindre 

problem kan vi förstå genom att skolkuratorn har en mindre sträng sekretess. 

Socialsekreterarna kan få information från skolkuratorn medan skolkuratorn inte kan få 

information i samma utsträckning från socialsekreteraren, det kan förklara att skolkuratorerna 

upplever sekretessen som ett större hinder.  

     Tillit och samsyn mellan professionella beskrivs av Enochsson m.fl. (2007, s. 17ff) som 

viktigt för att nå en god samverkan. I empirin framkommer att flera av informanterna 

upplever att det föreligger en samsyn på HVF mellan professionerna. Dock anser 

skolkuratorerna med mer erfarenhet av HVF att deras bedömning gällande problematiken ofta 

skiljer sig från socialtjänstens. Att det föreligger samsyn mellan professionerna ser vi, utifrån 

forskning, som positivt då det gynnar samverkan. Dock ser vi att då professionerna gör olika 

bedömningar kan det påverka deras tillit till varandra. Om tillit och samsyn saknas ser vi att 

det kan förklara att samverkan ibland brister mellan professionerna. En förklaring till att 

professionella uppfattar hur ett problem ska förklaras och hanteras olika är enligt Danermark 

(2000, s. 12f) olika utbildningar. I empirin nämns en önskan om gemensam utbildning 

gällande HVF för att gynna samsyn. Vi förstår att gemensamma utbildningar om HVF 

efterfrågas för att främja samverkan, då chansen troligen ökar att professionella förklarar och 

hanterar HVF på liknande sätt. Vi ser även att tilliten till varandra kan öka genom 

gemensamma utbildningar och därmed viljan att samverka. 

 

Samverkan i grupp 

I empirin framkommer att det finns en länsövergripande samverkansgrupp där professioner 

träffas för samverkan kring HVF i syfte att samla kompetenser och stötta varandra. Vi ser att 

denna grupp kan bidra till en ökad helhetssyn och förståelse för HVF, då Enochsson m.fl. 

(2007, s. 29) menar att professionella genom samverkan kompletterar varandras kompetenser.   

     Det är enligt Danermark (2004, s. 57) viktigt att tidigt i arbetet bestämma syftet för 

samverkan. Vi ser att det finns ett syfte med samverkansgruppen och att det är tydligt för de 

yrkesverksamma som beskriver gruppen som en trygghet. Att syftet är tydligt kan vara ett skäl 

till att gruppen uppskattas samt bidrar till en ökad trygghet för professionella i arbetet med 

HVF. Vidare beskrivs ett gemensamt mål som viktigt för samverkan (Enochsson m.fl., 2007, 

s. 16). I empirin beskrivs av samtliga informanter att HVF är en svår och komplex 

problematik vilket av samordnaren för samverkansgruppen även beskrivs vara skälet till att 

gruppen bildats. En möjlig förklaring till att samverkansgruppen beskrivs positiv av 

informanterna anser vi kan vara att de har en gemensam upplevelse av problematiken samt 

gemensam målsättning. Vi tänker att gruppen kan bidra till att den enskilde inte känner sig 

ensam i arbetet vilket skulle kunna ses som det gemensamma målet, att stötta varandra.   

     En svårighet som i empirin beskrivs är att det kan förekomma ”revirtänk” mellan 

myndigheter vid samverkan kring HVF. Vid samverkan beskriver Enochsson m.fl. (2007, s. 

16) att målet bör utformas ur exempelvis ett barnperspektiv och inte ur ett 

verksamhetsperspektiv. När ”revirtänk” förekommer tolkar vi att verksamhetsperspektivet blir 

fokus för samverkan, vilket kan medföra problem i arbetet mot det gemensamma målet. Då 

”revirtänk” inte beskrivs förekomma i samverkansgruppen ser vi att ett övergripande mål 

finns. Detta ser vi som positivt då målet troligtvis inte utgår från att skydda sin verksamhet 

utan att utföra ett så bra arbete som möjligt för ungdomarna. 

 

SLUTSATSER 
Slutsatser gällande hur skolkuratorer och socialsekreterare beskriver sitt stöd till och skydd av 

HVF-utsatta ungdomar är att de belyser vikten av att ”vänta in” ungdomen, bygga upp ett 

förtroende samt inte agera mot dennes vilja. Vidare beskrivs det viktigt att samla in mycket 

information angående ungdomens situation. Ett skyddstänk är nödvändigt för att ungdomen 
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inte ska riskera att fara illa. Samtliga informanter uttrycker en samsyn gällande att stöd- och 

skyddsbehovet är större hos HVF-utsatta ungdomar än hos övriga.  

     Gällande hur skolkuratorer och socialsekreterare utför riskbedömning vid HVF-ärenden är 

slutsatsen att det är viktigt att ställa specifika frågor gällande HVF. Den form av 

riskbedömningsverktyg som används är handlingsplaner på respektive arbetsplats, vilket 

minskar risken att riskbedömningen blir beroende av person. 

     Studiens slutsatser gällande vilken samverkan som föreligger mellan skolkuratorer och 

socialsekreterare gällande HVF är att det saknas strukturerad samverkan. Bristen på 

strukturerad samverkan kan vara till följd av ojämn maktfördelning, oklar ansvarsfördelning, 

tidsbrist, personbundna kontakter samt svårigheter i kommunikationen på grund av bland 

annat sekretess. Samtidigt finns en gemensam uppfattning gällande att samverkan är viktig för 

att nå en helhetssyn. Gemensamma utbildningar, ökad insyn i socialtjänstens arbete samt 

övergripande handlingsplan önskas för att främja samsyn och struktur i samverkan kring 

HVF. De samverkansformer som förekommer mellan professionerna är gemensamma möten 

med HVF-utsatta ungdomar samt möjligheten för skolkuratorerna att rådfråga socialtjänsten. 

Samverkan föreligger även mellan ett större antal professioner i en länsövergripande 

samverkansgrupp. Gruppen uppskattas av informanterna då den ökar tryggheten i arbetet med 

HVF.      

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens tillvägagångssätt i metoddiskussionen samt studiens resultat 

och slutsatser i slutdiskussionen. Även förslag på vidare forskning redovisas. 

 

Metoddiskussion 

Inför vår studie kontaktade vi informanter i god tid och behövde inte känna någon tidspress i 

arbetet. Dock hade studiens resultat troligen gynnas av om vi haft möjlighet att intervjua fler 

socialsekreterare samt fler informanter med mer erfarenhet av HVF. Det är nödvändigtvis inte 

en nackdel att samtliga informanter inte hade mycket erfarenhet av arbete med HVF, men 

hade fler informanter haft det hade vi troligen kunnat nå ett säkrare resultat. Mycket av 

empirin som använts i studien är inhämtat från informanterna med mer erfarenhet. För att ha 

undvikit detta hade vi kunnat kontakta informanterna tidigare samt påtalat att vi sökte 

informanter med mer erfarenhet av HVF.     

     Vid samtliga intervjuer samlades intressant empiri in dock var inte allt relevant för 

studiens syfte vilket bidrog till att vi fick välja bort mycket empiri. Detta hade till viss del 

kunnat undvikas genom en bättre bearbetning av vår intervjuguide.    

     Vi är medvetna om att en svaghet med vår studie är att den är bred och att vi tidigt i arbetet 

borde ha begränsat oss och ”smalnat av” studien ytterligare. Vi hade genom det fått ökad 

möjlighet att fördjupa oss i studiens viktigaste delar och fått utrymme för djupare analyser.   

  

Slutdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer och socialsekreterare beskriver sitt stöd 

till och skydd av ungdomar som utsätts för HVF samt samverkan dem emellan. 

     Det framgick av studiens resultat att de professionella har en samsyn på stödbehovet för 

ungdomar utsatta för HVF, att stödbehovet är större än hos andra ungdomar. Dock 

uppmärksammade vi att de professionella till viss del saknade medvetenhet om att samsyn 

fanns. En förklaring till det ser vi skulle kunna vara att kunskap om varandras arbeten till viss 

del saknas samt att forum och tid för att utveckla goda relationer till varandra kan behövas. I 

studien framkom även osäkerhet och bristande tilltro till varandras arbetssätt. Skolkuratorerna 

uttrycker exempelvis en oro över att socialsekreteraren kontaktar föräldrarna samtidigt som 

socialsekreterarna uttrycker vikten av att skolkuratorn inte kontaktar föräldrarna. Den 
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bristande tilltron ser vi hindrar samverkan och anser därför att en ökad öppenhet och 

kommunikation inför varandra skulle gynna arbetet. Ökad insyn och kommunikation är något 

majoriteten av informanterna uttrycker som en önskan inför framtida samverkan. 

     I studiens resultat framgår att majoriteten av informanterna önskar mer insyn i och 

kunskap om varandras arbete vilket även vi utifrån studien tänker skulle kunna underlätta 

arbetet med HVF. Även Danermark (2000, s. 28) påtalar att förståelse för och kommunikation 

kring varandras arbete och teoretiska synsätt bör finnas för att nå en god samverkan. I vår 

empiri framgår att den länsövergripande samverkansgruppens ambition är att nå ut i 

kommunerna. Resultatet visar att samverkansgruppen uppfattas positiv av informanterna. Vi 

tänker därför att samverkansgruppen skulle kunna bidra med information om myndigheternas 

arbeten, teoretiska synsätt och rutiner för samverkan, för att därmed främja samverkan. 

Samverkansgruppen skulle exempelvis kunna erbjuda myndigheterna en gemensam 

utbildning för att nå förståelse för varandra arbeten. Vi anser att ansvaret för att ta initiativ till 

att utbilda de professionella i HVF samt hitta former för samverkan inte är den enskildes 

ansvar utan ett ansvar som vilar på ledningen. 

     Studiens resultat visar att det föreligger en gemensam syn på anledningen till samverkan. 

Nämligen att skolkuratorerna träffar ungdomarna dagligen och har viktig information att ge 

för att socialsekreteraren ska få en helhetsbild av ungdomens situation. Trots detta antyder 

vårt resultat att informanterna med mer erfarenhet anser att samverkan saknas. Det ser vi som 

motsägelsefullt och problematiskt. Länsstyrelsen (2010, s.15f) uppmärksammar att en viktig 

del i stödbehovet till HVF-utsatta ungdomar är skolans samverkan med andra myndigheter. Vi 

instämmer med informanterna om att skolan besitter viktig kunskap kring ungdomens 

situation och anser därför att professionella, i HVF-ärenden, har en vinst i att samverka. Vi 

tänker även att det gynnar ungdomens situation, då det minskar risken att ungdomen ”faller 

mellan stolarna” eller att viktig information förbises.       

     I de mindre kommunerna beskrivs samverkan kring HVF mer positivt än i de större 

kommunerna. Vårt resultat visar att tidsbrist, i de större kommunerna, har uppmärksammats 

som ett hinder i samverkan. Lundgren och Persson (2003, s. 78f) uppmärksammar att tidsbrist 

är en omständighet som försvårar samverkan. Vi tänker att det kan finnas mer tid i mindre 

kommuner för att träffas och arbeta tillsammans. Eftersom tidsbrist i vårt resultat har 

uppmärksammats som en försvårande faktor för samverkan anser vi att det är viktigt att 

ledningen skapar förutsättningar för att de professionella ska få tid till att utveckla en god 

samverkan. Då det finns en länsövergripande samverkansgrupp med ambitionen att nå ut i 

länet tänker vi att den kan bidra till att även kommunerna med mindre tid kan få hjälp och 

stöd i samverkan kring HVF. 

     Studiens resultat visar att skolkuratorerna önskar ökad insyn och delaktighet i ärendet efter 

att en anmälan har gjorts till socialtjänsten. Samtliga socialsekreterare ser en ökad möjlighet 

att involvera skolan i och med lagändringen som trädde i kraft januari 2013 (SoL 14 kap. 1 b 

§). Även vi ser att möjligheten för ökad kommunikation och information skulle kunna gynnas 

av lagändringen, då den ger socialtjänsten möjlighet att återkoppla till skolan hur de går 

vidare med anmälan. Vi ser även att lagen kan bidra till att minska att sekretessen hindrar 

samverkan mellan professionerna. 

 

Förslag till vidare forskning 

Inför studien hade vi svårt att finna tidigare forskning gällande pojkars utsatthet i HVF och 

informanterna uttrycker i studien svårighet att nå och hjälpa pojkarna. Vårt förslag till vidare 

forskning är därför dels hur HVF-utsatta pojkars utsatthet tar sig uttryck och påverkar dem, 

dels vilka arbetsmetoder som finns för att nå pojkarna samt vad som behöver utvecklas.   
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     Informanterna beskriver i studien gemensamma möten med skolkuratorn, 

socialsekreteraren och ungdomen som en samverkansform i HVF-ärenden. Ytterligare förslag 

till vidare forskning är därför utvärdering av denna samverkansform. 
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Missivbrev     (Bilaga 1:1) 

 
Hej! 

 

Tack för att du har tackat ja till att delta i vår studie där syftet är att belysa hur samverkan 

mellan skolkuratorer och handläggare på socialtjänsten ser ut, gällande hedersrelaterad 

problematik. Vi kommer att intervjua skolkuratorer och handläggare på socialtjänsten i syfte 

att belysa de olika professionernas uppfattning angående hedersrelaterad problematik och 

samverkan.   

  

Vi tänker oss att intervjun kommer att pågå ungefär en timme, vi har förberett ett antal frågor 

som bifogas i detta mejl men vi ser gärna att intervjun blir mer som ett samtal.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du bestämmer själv över din medverkan, vilket 

innebär att du har rätt att avbryta din medverkan. Uppgifterna som framkommer i studien 

kommer att behandlas konfidentiellt och din medverkan är anonym. Vidare kommer de 

uppgifter du lämnar enbart användas för studiens syfte. 

 

Om du önskar ta del av den färdiga versionen av studien skickar vi den gärna till dig.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Johanna Gager  Frida Örnéus 

Johanna.gager86@spray.se  frida.orneus@live.se 
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Intervjufrågor, skolkuratorer    (Bilaga 2:1) 
 

- Berätta om din erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld. 

- Ungefär hur många hedersrelaterade ärenden är i kontakt med per år?  

- Hur ser uppdelningen mellan flickor och pojkar ut gällande hedersrelaterade ärenden? 

- Hur kommer du vanligen i kontakt med dessa ungdomar? 

- Har du deltagit i någon utbildning gällande hedersrelaterat våld? 

 

Stödbehovet 
 

- Hur upplever du stödbehovet hos ungdomar som utsätts för hedersrelaterad problematik? 

- Finns det några skillnader gentemot övriga ungdomar gällande stödbehov och 

insatser/åtgärder? 

 

Riskbedömning 
 

- Hur agerar du när du får kännedom om ett hedersrelaterat ärende, finns en handlingsplan för 

detta? 

- Upplever du att dessa ärenden är annorlunda från icke hedersrelaterade ärenden?  

- Hur hanterar du familjens/släktens inblandning?  

- Hur utför du en riskbedömning? 

- Vad är viktigt att tänka på? 

- Vad är avgörande när du gör riskbedömningen?  

 

Samverkan kring hedersfrågor 
 

- Vad är samverkan för dig? 

- Vad anser du utmärker en bra samverkan? 

- Hur skulle du beskriva din samverkan med handläggare på socialtjänsten idag? 

- Hur skulle du beskriva din samverkan med handläggare på socialtjänsten gällande 

hedersrelaterade ärenden, finns rutiner för samverkan? 

- Hur anser du att initiativtagandet till samverkan är fördelat, gällande hedersrelaterade 

ärenden?  

- Vad kan vara problematiskt i samverkan med socialtjänsten, gällande hedersrelaterade 

ärenden? 

- Vad kan vara problematiskt i samverkan med övriga myndigheter, gällande hedersrelaterade 

ärenden? 

- Finns det lösningar för att tillsammans hantera den eventuella problematiken?  

- Hur önskar du att samverkan skulle se ut, gällande hedersrelaterade ärenden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor, handläggare socialtjänsten   (Bilaga 3:1) 
 

- Berätta om din erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld. 

- Ungefär hur många hedersrelaterade ärenden är du i kontakt med per år?  

- Hur ser uppdelningen mellan flickor och pojkar ut gällande hedersrelaterade ärenden? 

- Hur kommer du vanligen i kontakt med dessa ungdomar? 

- Har du deltagit i någon utbildning gällande hedersrelaterat våld? 

 

Stödbehovet 
 

- Hur upplever du stödbehovet hos ungdomar som utsätts för hedersrelaterad problematik? 

- Finns det några skillnader gentemot övriga ungdomar gällande stödbehov och 

insatser/åtgärder? 

 

Riskbedömning 
 

- Hur agerar du när ett hedersrelaterat ärende inkommer genom anmälan/ansökan, finns en 

handlingsplan för detta? 

- Upplever du att dessa ärenden är annorlunda från icke hedersrelaterade ärenden?  

- Hur hanterar du familjens/släktens inblandning?  

- Hur utför du en riskbedömning? 

- Vad är viktigt att tänka på? 

- Vad är avgörande när du gör riskbedömningen?  

 

Samverkan kring hedersfrågor 
 

- Vad är samverkan för dig? 

- Vad anser du utmärker en bra samverkan? 

- Hur skulle du beskriva din samverkan med skolkuratorer på högstadieskolor idag? Finns 

rutiner för samverkan?  

- Hur skulle du beskriva din samverkan med skolkuratorer på högstadieskolor gällande 

hedersrelaterade ärenden, finns rutiner för samverkan? 

- Hur anser du att initiativtagandet till samverkan är fördelat, gällande hedersrelaterade 

ärenden?  

- Vad kan vara problematiskt i samverkan med skolkuratorer, gällande hedersrelaterade 

ärenden? 

- Vad kan vara problematiskt i samverkan med övriga myndigheter, gällande hedersrelaterade 

ärenden? 

- Finns det lösningar för att tillsammans hantera den eventuella problematiken?  

- Hur önskar du att samverkan skulle se ut, gällande hedersrelaterade ärenden?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor, samverkansgruppen   (Bilaga 4:1)  

 

Samverkansgruppen 

- Berätta om samverkansgruppen?  

- Varför bildades den?  

- Hur länge har den funnits och hur ofta träffas ni? 

- Vet du om det finns liknande grupper i andra län? 

- Hur uppdaterar ni er inom området hedersrelaterad problematik? 

- Har ni tillgång till exempelvis utbildningar, föreläsningar och studiebesök kring ämnet?  

 

Stödbehovet 

- Hur upplever du stödbehovet hos ungdomar som utsätts för hedersrelaterad problematik? Hur 

skiljer det sig från stödbehovet hos övriga ungdomar?  

- Hur tillgodoses stödbehovet? 

- Hur upplever du att deltagarna i samverkansgruppen uppfattar stödbehovet? 

- Finns skillnader hos de olika aktörerna angående uppfattningen? Vilka?  

 

Riskbedömning 

- Finns det någon gemensam handlingsplan för riskbedömning? Hur görs riskbedömningen? 

- Om det finns, hur och av vilka har den utformats? 

 

Samverkan 

- Vad är samverkan för dig? 

- Varför är samverkan viktigt kring just hedersrelaterad problematik?  

- Vad anser du utmärker en bra samverkan, kring detta? 

- Hur uppfattar du samverkan mellan de olika aktörerna i samverkansgruppen? 

- Finns det skillnader i engagemang, gällande samverkan, från de olika aktörerna? Om ja, hur 

kan det hanteras?  

- Vad kan vara problematiskt i samverkan mellan de olika aktörerna? 

- Finns det lösningar för att tillsammans hantera och förebygga den eventuella problematiken?  

- Hur önskar du att samverkan mellan myndigheter skulle se ut, gällande hedersrelaterade 

ärenden?  

 

- Har ni haft möjlighet att utvärdera gruppens arbete? Har det framkommit några intressanta 

resultat?  


