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Förord 

Många gånger har det varit svårt att beskriva fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck på grund av att det är 

ett så omfattande och komplext problemområde. Vi hade inte kunnat utveckla vår idé till en text ifall det inte var 

på grund av den stimulans och det stöd vi fått under arbetets gång. Därför vill vi tacka dig, Nina Åkerlund, för 

din handledning. Du har gjort det möjligt för oss att förverkliga vårt arbete med ditt stimulerande motspel och 

ditt fina emotionella och praktiska stöd.  

Vi vill tacka oss själva för att ha lyssnat på varandra, diskuterat, uppmuntrat och stöttat varandra under 

skrivandets gång. Vi vill även tacka våra klasskamrater och vänner som läst och kommenterat delar av vår C-

uppsats. Diskussionerna som förekommit har varit väldigt intressanta och givande, de tillförde även nya 

infallsvinklar i vårt skrivande. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för det emotionella stödet vi mottagit 

under uppsatsskrivandet.  

Jönköping, maj 2019  

Julia Chamoun och Reihane Pour Mehran 
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Abstract 

Title: Honor related violence and oppression -a literature review on difficulties and shortcomings in the work 
against honor culture 

Authors:  Julia Chamoun and Reihane Pour Mehran  

Tutor: Nina Lindén Åkerlund 

Examinator: Mats Granlund 

 

The purpose of this study is to identify interventions, difficulties and shortcomings in the work against honor 

related violence and oppression. A literature review has been conducted to answer the questions for the purpose 

of the study. The studies that were used have consisted, among other things, of reports and scientific articles. 

Honor related violence and oppression is a comprehensive concept that is difficult to define, partly because it 

can be seen from different perspectives and because it is expressed in many different forms such as control, 

intimidation, violence and in the most extreme cases, murder. Honor related violence and oppression has 

received a lot of attention since the assassination of Fadime took place in 2002. As a result, the Government 

introduced major efforts to combat honor violence and oppression.  

The analysis showed that social services and some other actors involved in the work against honor related 

violence and oppression show an uncertainty in dealing with honor cases where there is a lack of knowledge in 

the field. This, in turn, is proving to affect cooperation in the work regarding honor matters between the actors. 

If a common approach to honor related violence had improved the cooperation between the actors and helped 

capture the victims more easily was discussed in this study. However, it is a difficult question to answer since it 

has its advantages and disadvantages. But a common consensus would have a lot of benefits in the work as it 

could reduce the uncertainty in relation to the phenomenon. However, this can be difficult to achieve when 

some explanations and approaches to honor related violence have interpretation precedence, while others have 

fallen into the shadows. Despite major efforts, there is scant research and a lack of scientific research in the 

field. 
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Sammanfattning 

Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck - en litteraturstudie om insatser, svårigheter och brister i arbetet mot 
hederskulturen 

Författare: Julia Chamoun och Reihane Pour Mehran  

Handledare: Nina Lindén Åkerlund 

Examinator: Mats Granlund 

 

Syftet med denna studie är att identifiera insatser, svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en litteraturstudie genomförts. Studierna som 

använts har bland annat bestått av rapporter och vetenskapliga artiklar. Dessa visar att hedersrelaterat våld och 

förtryck är ett svårdefinierat begrepp som kan ses utifrån olika perspektiv samt ta sig uttryck i kontroll, hot, våld 

och i de mest extrema fall, mord. Hedersproblematiken har fått mycket uppmärksamhet sedan mordet på 

Fadime, år 2002. Detta resulterade i att regeringen satsade på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Trots det antyder analysen att socialtjänsten och en del andra aktörer som är involverade i arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande känner en osäkerhet då det gäller hur hedersrelaterade ärenden bör 

hanteras och att det fortfarande råder brist på kunskap inom området och samverkan mellan olika aktörer 

brister. Studien visar att det förekommer olika förklaringar då det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och 

väcker frågan om en gemensam syn hade förbättrat samarbetet mellan aktörerna och underlättat arbetet med att 

fånga upp de hedersutsatta. Trots regeringens satsningar finns det sparsamt med forskning inom området. 

 

 

Nyckelord: heder, hedersrelaterat våld, insats, insatser  
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Introduktion  

Problemområde  

En definition av hedersrelaterat våld och förtryck som återges av Kriminalvården (2018) i Hedersrelaterat våld och 

förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck består av systematiska 

kränkningar gentemot kvinnors mänskliga rättigheter. Sedvänjorna innefattar handlingar såsom exempelvis barn- 

och tvångsäktenskap, hemgiftsrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, son-preferens och i de värsta fallen även 

mord. Dessa anses överföras till nya länder genom migration och globalisering.  

Våldet som sker i hederns namn riktar sig främst mot yngre kvinnor, men även äldre kvinnor, män, ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning och hbtq-personer drabbas. Pojkar som faller offer för hedersrelaterat 

våld och förtryck kan exempelvis göra det för att de visar sympati för en ung tjej eller sin mor, som enligt 

familjens värderingar anses vanära familjens heder. Följden av sympatin blir att pojken anses vara en förrädare 

vilken gör att han också förtjänar att utsättas för det våld som flickan eller modern genomgår. Homosexuella 

pojkar kan drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, eftersom homosexualitet är strikt förbjudet och anses 

vara en synd inom hederskulturen (Boularbah, 2014). 

En uppskattning som beskrivs i befolkningsrapporten från FN:s befolkningsfond (UNFPA 2000) visar att minst 

5000 hedersvåldsrelaterade mord i världen begås per år, dock skriver Kriminalvården (2018) att siffran är 

underskattad och därmed inte återspeglar verkligheten. År 2001 konstaterade FN att arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck är en fråga om mänskliga rättigheter och därmed antog de en resolution om avskaffande av 

brott mot kvinnor i hederns namn. I och med antagandet av resolutionen blev FN:s medlemsländer skyldiga att 

aktivt arbeta för att förhindra hedersrelaterade brott (Kriminalvården, 2018). 

Den 20 november år 2001 höll Fadime Sahindal, en hedersutsatt kvinna, ett tal i riksdagen i samband med 

seminariet: ”Integration på vems villkor” som arrangerades av nätverket Våld mot kvinnor. Här följer ett utdrag 

ur Fadimes tal: 

” Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit i dag för att berätta om mina erfarenheter av 

hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan 

familjens krav och förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt… 

…Till en början var allt frid och fröjd men ju äldre jag blev, desto mer förbud började mina föräldrar sätta upp. De första 

tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag 

skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka… 

…När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner, 

precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade att finna mig i detta. Jag kände mig alldeles för ung och omogen för ett 

sådant stort beslut. Dessutom ville jag själv få bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med… 
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…Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, varför jag måste tänka på familjens 

bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider än att en hel familj och släkt lider...”  

(VHEK2005, 2016). 

Fadime valde att gå emot hederskulturen och gå sin egen väg. Hon hade en pojkvän som hennes föräldrar inte 

accepterade, och mindre än ett år efter att hon höll sitt tal i riksdagen mördade hennes far henne med två skott i 

huvudet.  

Fadime hamnade i medias centrum efter sitt tal och mordet på henne uppmärksammade att många flickor med 

invandrarbakgrund lever en hederskultur med hot, våld och kontroll i sina familjer (Björktomta, 2005), vilket 

resulterade i att regeringen gjorde stora satsningar på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck år 2003. 

Resurser satsades dels på forskning och dels på att förbättra myndigheternas kunskaper och insatser 

(Kriminalvården, 2018). Trots regeringens insatser är det brist på vetenskaplig forskning inom området samt 

kunskap inom myndigheterna, även insatserna brister genom att inga vidare uppföljningar har gjorts av deras 

effekter.   

Relevans för socialt arbete 

Riksorganisationen GAPF (2019) visar att Fadime inte är ensam om att drabbas av hedersvåld. Organisationen 

uppskattar att minst fem flickor per år dör i hederns namn i Sverige. De argumenterar för att mörkertalet är 

stort, eftersom många fall rubriceras som olyckor eller självmord på grund av bristande bevis. Boularbah (2014) 

skriver att våldet och förtrycket resulterar i att många tonårsflickor lever som i två olika världar, att de dels lever 

ett vanligt liv och dels lever under familjens kontroll och anpassar sig efter familjens värderingar och regler. 

Vidare skriver Kriminalvården (2018) att hedersproblematiken alltjämt är ett omfattande socialt problem som 

behöver prioriteras, med tanke på de systematiska kränkningar främst kvinnor utsätts för, världen över. Trots 

forskning, finns det exempelvis inga siffror på hur många det är som faller offer för hedersrelaterat våld och 

förtryck (Amnesty, 2011). 

Intresset för ämnet uppkom genom olika erfarenheter som bland annat skapats utifrån verksamhetsförlagda 

studier och umgängeskretsar. Vi blev därefter nyfikna kring hur man arbetar mot hedersrelaterat våld och 

förtryck, under forskandet runt ämnet märkte vi att den aktuella forskningen riktar sig på svårigheter och brister 

i arbetet mot fenomenet. Nyfikenheten kring vilka insatser, specifika svårigheter och brister som fanns, kom att 

bilda vårt syfte som gick ut på att titta närmre på dessa. I och med att hedersrelaterat våld och förtryck är ett 

globalt socialt problem, kommer socialarbetare i kontakt med både offer och förövare. Genom att belysa både 

de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, 

kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för 

komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.  
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Bakgrund  

Begreppet heder 

I denna studie används den definition av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) som står skriven i Regeringens 

skrivelse Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer. Definitionen lyder enligt följande:  

”Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella 

föreställningar om dessa. 

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till 

kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som 

avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 

Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i 

flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och 

giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld, våld och dödligt våld” 

(Skr. 2007/08:39, sid 1). 

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, fortsättningsvis förkortat med NCK, är begreppet heder svårdefinierat 

och frågan om vad hedersrelaterat våld och förtryck, samt hederskultur innebär har inget enkelt svar, då det inte 

finns någon gemensam definition för ordet heder. Detta på grund av att det är ett väldigt laddat begrepp i många 

kulturer (NCJ, 2010).  

I sammanhanget är det viktigt att visa att heder även kan ha en positiv betydelse och även kan förstås som något 

gott och eftersträvansvärt. Ordet förknippas då med handlingar som leder till ära och hederlighet, att göra rätt 

för sig, vara hjälpsam och snäll. På senare år har hedersbegreppet dock kommit att förknippas med hot, våld och 

mord, men tittar man närmare på de olika tolkningarna av begreppet blir det tydligt att innebörden varierar 

beroende på vilket sammanhang det nämns i (NCK, 2010).  

Olika synsätt på hedersproblematiken  

I rapporten Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003–2007 - slutrapport från den nationella utvärderingen skriven av 

Anders Hanberger, Mehdi Ghazinour & Gunilla Mårald (2008) nämns bland annat sex sätt att se på 

problematiken som uppstår av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta utifrån (1) feministiska-

/könsmaktsperspektivet, (2) socialantropologiska/kulturella perspektivet, (3) generationsmaktsperspektivet, (4) 

mänskliga rättighets- och genusperspektivet, (5) psykiatriska perspektivet och (6) systemteoretiska perspektivet. 
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Könsmaktsperspektivet/ det feministiska perspektivet 

Könsmaktsperspektivet och det feministiska perspektivet är synonymt enligt rapporten och utgör det första 

perspektivet. Varför de används synonymt med varandra är för att de båda ser våldet mot kvinnor som ett 

uttryck för en ojämlik fördelning av makt mellan de olika könen. Perspektiven anser likt könsmaktsordningen att 

det är på grund av maktstrukturen i samhället som kvinnor faller offer för våldet, detta då kvinnor systematiskt 

representeras ha ett lägre värde i förhållande till det motsatta könet. Hedersrelaterat våld förtryck betonar den 

manliga kontrollen över kvinnans liv och sexualitet, dock menar det feministiska perspektivet att hedersrelaterat 

våld inte alls skiljer sig mycket från det våld kvinnor världen över, oavsett kultur, utsätts för av män. Utan att det 

som skiljer sig åt är våldsutövandet samt könsmaktsordningens legitimering av mäns våld mot kvinnor. Det 

feministiska perspektivet menar att den enda viktiga skillnaden mellan HRV och mäns våld mot kvinnor i 

exempelvis svensk kultur är graden av jämlikhet mellan de olika könen, då mer jämlikhet leder till mindre våld. 

Detta eftersom HRV handlar mycket om mäns kontroll över kvinnan, patriarkala maktstrukturer och en orättvis 

könsmaktsordning (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008).   

Det socialantropologiska perspektivet/ det kulturrelativistiska perspektivet 

Det socialantropologiska perspektivet, även benämnt som ett kulturellt eller kulturrelativistiskt perspektiv 

betonar att en individ eller en familj inte har hederstänkandet som sin grundvärdering bara för att denne/dem 

tillhör en specifik kultur eller ett visst samhälle som har det. Perspektivet instämmer betonar dock också att 

kollektivet har rättigheter över individen, samt att det är individens plikt att underkasta sig kollektivet när 

hederstänkandet förekommer (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008).  

Baianstovu (2017) skriver i sin bok Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete att det kollektivistiska 

samhället utmärks av patriarkal maktordning, en över- och underordning bland män och kvinnor, där männen 

har makt och kontroll över kvinnorna som är underordnade männen, vilket känns igen från det feministiska 

perspektivet. Detta innebär att flickor och kvinnor är särskilt utsatta och deras kroppar och sexualitet 

kontrolleras och begränsas.  

Ett kollektivistiskt samhälle kännetecknas av att det förekommer hederskodex. Hederskodex är ett begrepp som 

förklarar vilka normer, regler och värderingar som förekommer i en grupp, samt vilka konsekvenser som är att 

vänta ifall någon vanärar gruppens heder. I familjer där det förekommer hederskodex är hedern knuten till 

kollektivet. I och med att allt kretsar kring hedern blir det centralt hur familjen, gruppen värderas av andra 

människor, hur folk ser på och behandlar dem och det blir viktigt att följa de normer och regler som finns inom 

kollektivet. Riktlinjerna är till för alla i gruppen och gruppens grundvärderingar förväntas följas så att gruppen 

förtjänar respekt av samhället och dess individer blir behandlade som jämbördiga (Baianstovu, 2017).  

När gruppens heder vanärats kan de endast återerövra den genom att bestraffa den som har brutit mot reglerna. 

I det kollektivistiska samhället förekommer bestraffningar som utförs av kollektivet. Bestraffningen kan ta sig 

olika uttryck, som att bli utfrusen av familjen och släkten eller att bli utsatt för hot, våld eller mord. och utföras 
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av olika personer. Det som är kännetecknande är att det är i gruppen, inom kollektivet som planeringen av 

våldet sker. Förövaren är alltså aldrig ensam om att utsätta individen för våld, och våldet kan utsättas av vem 

som helst i flickans omgivning. Förövarens kön har således en underordnad roll (Boularbah, 2014). Trots att det 

förekommer att bestraffningarna bryter mot det omgivande samhällets lagar och regler, uppfattas förövarna som 

hjältar av de som omfattas av hederskodexen (Baianstovu, 2017). Baianstovu (2017) skriver i sin bok att det 

kulturella perspektivet har sitt fokus på hur kategorier, makt och underordning skapas utifrån människors 

föreställningar kring sociala koder. Inom det kulturella perspektivet arbetar man mycket med individens frihet 

och rättigheter, då det hedersrelaterade våldet och förtrycket beskrivs vara ett redskap som används mot kvinnan 

i patriarkala relationer och problematiserar att hederskultur härledas till kulturer som har sitt ursprung i främst 

Asien, Afrika och medelhavsområdet, och inte till enskilda religioner. Enligt Baianstovu bör hederskultur och 

hedersrelaterat våld och förtryck grundas på hur individerna i dessa kulturer agerar, samt i hur deras handlingar 

uppfattas och kategoriseras av andra. 

Baianstovu (2017) skriver att en risk med perspektivet är att det riskerar att underblåsa diskriminering genom 

hänvisning till relationen mellan kultur och ursprung. Vidare skriver författaren att viktiga nyanser riskerar att gå 

förlorade när alla former av kvinnoförtryck som förekommer bland invandrade minoriteter förklaras med att det 

är på grund av heder som de utsatts för förtryck. Fördelen beskrivs vara erkännandet av praktiserandet av 

hederskulturella normer i dagens Sverige, dock finns en brist gällande insikten kring hur normerna uppstår, 

förändras och upprätthålls och därför blir samspelet mellan samhället, individen och gruppen osynliggjort. Som 

framgår ovan finns det flera beröringspunkter mellan det feministiska och det kulturrelativistiska perspektivet, 

men enligt Hanberger, Ghazinour och Mårald (2008) är skillnaden att det feministiska perspektivet tonar ner 

kulturens betydelse inom hedersrelaterat våld. Medan det socialantropologiska har en kulturmedveten syn vad 

gäller problematiken kring värderingar, (sub)kulturella normer och traditioner.  

I Hanberger, Ghazinour och Måralds rapport (2008) förekommer ett exempel där en ung flicka mördades av 

hennes bror och kusin på grund av att hon ville leva ”svenskt”. Deras motiv var att svenska flickor ansågs vara 

horor. Eftersom flickan ville leva svenskt vanärade hennes beteende familjen, och därav avslutades hennes liv 

genom att våldet legitimerades i hederns namn.  

Mänskliga rättigheter och genusperspektivet 

Det mänskliga rättighets- och genusperspektivet betonar å sin sida individens rätt att leva och välja livsstil och 

sexuell partner. Perspektivet avser universella standards för de mänskliga rättigheterna, och även alla 

konventioner som skapats i syfte att avskaffa diskriminering mot kvinnor.  

FN är företrädare för detta perspektiv och betonar att våldsamma familjestrukturer och-/ eller praktiker är 

skadliga för flickor och kvinnors hälsa. De uttrycker att unga tjejer blir fråntagna sina mänskliga rättigheter i och 

med att de utsätts av kontroll av bland annat klädval, umgänge och sexuell kontakt, att de utsätts för 

könsstympning, samt dödas. FN menar vidare att detta inte granskats på nationell och internationell nivå, att 
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kulturrelativismen används som ursäkt för den inhumana behandlingen av kvinnor, samt att våldet anses vara ett 

uttryck för kulturella sedvänjor som förtjänar respekt och tolerans. FN menar att hedersrelaterat förtryck, hot, 

våld, och mord strider mot de mänskliga rättigheter samt de lagar som finns i vårt samhälle (Hanberger, 

Ghazinour & Måralds, 2008).  

Generationsmaktsperspektivet 

Generationsmaktperspektivet som nämns av Hanberger, Ghazinour och Mårald (2008) handlar om att den 

moderna kulturen kolliderar med den traditionella kulturen. Det blir en generationskonflikt där invandrarflickor 

lever under förtryck genom att de vill leva i det moderna samhället, men påtvingas följa föräldrarnas värderingar 

enligt den traditionella kulturen som innebär hederskulturen som värderingsgrund. Förutom detta förtryck lever 

unga invandrarflickor under ”patriarkatet”, i underklass och sedan utsätts dem ofta även för etnisk 

diskriminering. 

Psykiatriska synsättet 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan även betraktas som ett resultat av personlighetsstörning enligt det 

psykiatriska perspektivet. Detta perspektiv hänvisar till förklaringar som bristande impulskontroll och-/eller 

posttraumatisk stress, att förövare av hedersrelaterat våld och förtryck kan vara i psykisk obalans antingen på 

grund av personliga misslyckanden eller posttraumatisk stress, eller både och. Perspektivet argumenterar för att 

hedersrelaterat våld och förtryck sällan utövas av individer som är i psykisk balans, trots att hederstänkandet 

förekommer i familjen och-/eller släkten (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008). 

Systemteoretiska synsättet 

Föds man in i en hedersgrupp tenderar man att förbli en del av den i resten av livet, det är i stort sett omöjligt att 

lämna att det är väl känt att konsekvenserna av att vanära gruppens heder kan bli ödesdigra (Baianstovu, 2017) 

och enligt det systemteoretiska perspektivet som Hanberger, Ghazinour och Mårald (2008) skriver om är 

individen en del av familjen, som på gott och ont måste förhålla sig till och leva med familjen, trots att individen 

utsätts för hedersrelaterat hot och-/ eller våld av dennes familj. Inom perspektivet kan familjen ses som både en 

riskfaktor och en potentiell skyddsfaktor inom perspektivet, exempelvis när den våldsutsatta individen söker 

kontakt med någon som kan hjälpa denne (exempelvis socialtjänsten) kan familjen vara en riskfaktor.  

De dominerande perspektiven idag är de två tidigare nämnda perspektiven (1) könsmaktsperspektivet/det 

feministiska perspektivet och (2) det socialantropologiska/kulturrelativistiska perspektivet och det förekommer 

en kamp om tolkningsföreträde bland anhängare av dessa perspektiv.  

Regeringens syn på heder 

Av regeringens skrivelse (2007/08:39) framgår det att det finns många likheter mellan hedersrelaterat våld och 

förtryck samt mäns våld mot kvinnor generellt, bland annat då det gäller våldets mekanismer och dess struktur. 

Exempelvis har offret för våldet och förtrycket ofta en nära relation till förövaren/förövarna och är beroende av 
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och starkt, känslomässigt bunden till förövaren/förövarna. Skillnaden är som redan nämnts att hedersrelaterat 

våld och förtryck har en kollektiv karaktär.  

Regeringens skrivelse argumenterar för att hederstänkandet inte är kopplat till någon specifik kultur eller 

religion, utan att det kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och religion. Vidare står det 

skrivet av Regeringen att hedersrelaterat våld och förtryck kan komma att uppstå även i sammanhang som inte 

har någon religiös koppling.   

Svensk lagstiftning  

Som redan har framgått drabbas både vuxna och barn av hedersrelaterat våld och förtryck. När det gäller barn 

framgår det av föräldrabalkens (FB) (1949:381) 6 kapitel att:  

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin egen person och egenart och får 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”  

(Föräldrabalken 6 kap 1 §). 

Om ett barn far illa, skall barnet få hjälp av socialtjänsten vars arbete regleras av socialtjänstlagen (SoL) 

(2001:453). Ett barn är enligt FN:s barnkonvention varje människa som är under 18år (Barnombudsmannen, 

2019). Barnet kan antingen komma i kontakt med myndigheten genom frivillig ansökan eller genom anmälan 

från exempelvis skolor eller sjukvården. De anställda har anmälningsplikt till socialtjänsten ifall de misstänker att 

ett barn far illa. När en anmälan upprättas blir socialtjänstens uppgift att ta reda på om barnet utsätts för, som 

det står i föräldrabalken ”…kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”, för att bedöma om en insats 

behövs. Skulle det behövas bistås individen samt familjen på sätt som får dem själva att lösa problematiken. 

Skulle det inte vara tillräckligt, och barnet utsätts för:  

”…fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen, eller något annat förhållande i hemmet som 

innebär en påtaglig risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas.”  

(2 § LVU) 

har socialtjänsten enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) både rätten och 

skyldigheten att intervenera i familjens liv med tvång i syfte att individens utsatthet inte förvärras och/eller för 

att rädda individens liv. I rapporten Våga stå kvar skriver Länsstyrelsen Östergötland (2014) vidare att barn och 

unga som är i behov av skydd gentemot hedersrelaterat våld och förtryck bör vårdas utanför hemmet med stöd 

av LVU, enligt erfarenheter av HRV-strategen och socialtjänsten.  

Det svenska rättssystemet accepterar heller inte den kollektivistiska hederskodexen, vilken rättfärdigar mannens 

bruk av våld och förtryck varken mot unga eller vuxna kvinnor, utan den svenska lagen fördömer ”rättigheten” 

som en brottslig handling. Detta resulterar i att förövaren straffas medan individen som fallit offer för 

hederskodexen skyddas. Det finns dock ingen specifik brottsrubricering vid hedersbrott, utan rubriceringar som 
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ställs är exempelvis misshandel, ofredande, olaga hot-, tvång och frihetsberövande, intrång i förvar, 

underlåtenhet att hindra brott, skyddande av brottsling osv (Boularbah, 2014). 

Teori  

Den teoretiska referensramen vi har valt att diskutera vårt material utifrån är det intersektionella perspektivet. 

Detta eftersom det intersektionella perspektivet kan vara relevant vid diskussion om hedersrelaterat våld och 

förtryck samt vid olika maktförhållanden (Mattsson, 2015).  

Intersektionalitet är ett sätt att förstå och förklara maktasymmetri.  Utgångspunkten är att över- och 

underordning skapas i skärningspunkten, där olika kategorier möts. Dessa kategorierna är exempelvis ålder, kön, 

klass, socioekonomiska faktorer, nationalitet och/eller etnisk identitet, funktionshinder, sexualitet och religion. 

Enligt den intersektionella idén konstrueras sociala positioner utifrån kön, klass och etnicitet, då dessa är 

huvudsakliga kategorier i konstitueringen av makt (Mattsson, 2015).  

Heder utifrån ett intersektionellt perspektiv 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv är det ett problem att kvinnors rättigheter ignoreras, minoritetskulturer 

stigmatiseras och att strukturella problem ”kulturaliseras”. Problemet med en kulturalisering är att det fastslår en 

rasistisk ordning där invandrade män ses som kvinnoförtryckare medan majoritetsgrupperna anses vara moderna 

och civiliserade. Med det sagt menar det intersektionella perspektivet att heder bör förstås i relation till det 

sociala livets villkorande kategorier och att fokus bör ligga på faktorerna av dessa, istället för på kulturen då det 

kulturella perspektivet tenderar till stereotyper (Mattsson, 2015).  

Enligt det intersektionella perspektivet är makt alltid närvarande i situationer där samspel sker, dock menar 

perspektivet att dynamiken som makten utgör är unik i varje enskild situation beroende på vilka identiteter och 

kategorier som uppfattas vara närvarande.  

Kategorin makt och aspekten ”Vi och de Andra” 

Inom kategorin etnicitet framkommer diskussionen om ”Vi och de Andra”. Det som den här aspekten berör är 

att känslan av olikhet och skillnad gentemot andra leder till att ett jag eller ett vi skapas. Genom interaktionen 

med andra skapas vi som subjekt, vilket görs genom att vi upprätthåller och skapar en gräns mellan oss och ”den 

Andra”. Vi skapas genom spegling i de vi möter och definierar våra likheter och skillnader i jämförelse med 

andra (Mattsson, 2015). 

Mattson (2015) berör även socialsekreterarens roll till den utsatta och dennes nätverk utifrån utgångspunkten 

makt. Hon menar att socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av de lagar, rutiner och arbetsmodeller 

som denne måste förhålla sig till. Vilka i sin tur påverkar det beslut som tas. På så vis kan socialsekreteraren vara 

överordnad klienten och dennes nätverk. 
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Kategorierna som orsakar en över- och underordning genom att de hamnar i en skärningspunkt (främst kön, 

klass och etnicitet) kan ses i de sex olika perspektiven som återges ovan och beskriver olika sätt att se på heder. 

Makt utgör därför en central del i perspektiven vilket resulterar i att de kan förhållas till ett intersektionellt 

perspektiv. I könsmakts/feministiska perspektivet konstrueras makt genom maktstrukturen i samhället som 

utmärker att män har ett högre värde än kvinnor, även det kulturrelativistiska betonar en patriarkal maktordning 

där kvinnor är underordnade män, och därmed blir kontrollerade av männen som har makt över dem. Genus- 

och mänskliga rättighetsperspektivet anser också att kvinnor är underordnade män, men de betonar även att 

familjestrukturer och-/ eller praktiker som kan härledas till olika kulturer, skapar över- och underordningen 

mellan könen. Generationsmaktsperspektivet utmärker också etnicitet som en bidragande faktor till den 

maktordning som skapas mellan könen, genom att invandrarflickor vill leva fritt i den moderna kulturen istället 

för i den traditionella, där de lever i förtryck under ”patriarkatet”. Dessa flickor lever oftast även i underklass där 

de kan komma att utsättas för etnisk diskriminering. Detta kan utöver generationsmaktperspektivet, också ses i 

det systemteoretiska perspektivet som beskriver att individen behöver förhålla sig till sin familj trots de 

hedersrelaterade omständigheterna individen utsätts för. I det psykiatriska perspektivet anses hedersrelaterat våld 

och förtryck utövas på grund av personlighetsstörningar i följd av bristande impulskontroll och-/ eller 

posttraumatisk stress. Perspektivet anser att förövarna är i obalans vilket kan komma att kopplas till en 

klassfråga och konstitueringen av makt.  

Evidensbaserad praktik 

Ett sätt att följa upp effektiviteten av olika insatser som erbjuds till hedersberörda är genom evidensbaserad 

praktik. Evidens är ett begrepp som beskriver effekten av en insats med hjälp av vetenskapligt stöd eller bevis 

som redovisar graden av tillförlitlighet för insatsen. Vid värdering av tillförlitligheten är intern validitet och 

extern validitet särskilt viktiga. Intern validitet innebär att förändringar som sker beror på insatsen som används 

och inga andra utomstående faktorer. Extern validitet handlar om att externa faktorer påverkar insatsens 

effektivitet i arbetet (Socialstyrelsen, 2019).  
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Syfte och Frågeställning 

Syfte 

Syftet med vår studie var i första hand att redogöra för vilka insatser som finns för personer som fallit offer för 

hederskulturen samt de som utövar den inom Sverige, utifrån vetenskapliga artiklar och rapporter. Det visade sig 

dock inte finnas tillräckligt skrivet om insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed utvidgade vi vårt 

syfte till att även redogöra för svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Frågeställningar 

• Vilka insatser finns det för hedersberörda enligt den litteratur som framställs?  

• Vilka brister och svårigheter finns det enligt litteraturen i arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck? 
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Material, metod och genomförande  

Metod  

Studien som har gjorts är en litteraturstudie, som enligt Febe Friberg (2017) skriver i sin bok ” Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, är studier som följer en strukturerad arbetsgång och är en 

sammanställning av vetenskaplig litteratur. Friberg nämner vidare hur en litteraturstudie dels är som en 

tankeprocess och dels en kunskapsprocess. En litteraturstudie inleds vanligtvis av att studenten har en undran 

över något som byggs på mer och mer utigenom studien. I sin tur kan en klar litteraturstudie leda till att 

studenten kommer fram till en ny forskningsfråga som kan leda till en potential ny forskning. 

Anledningen till att en litteraturstudie valdes var för att detta ansågs vara den mest passande metoden att 

kartlägga och utforma en kunskapssammanställning (Friberg, 2017). Vi ville få en bild av vilka insatser som finns 

för hedersberörda och de eventuella hinder och svårigheter som kan förekomma i arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck, därför undersökte vi våra frågeställningar med hjälp av en litteraturstudie.   

Från början, som tidigare nämnts, var syftet med denna studie att identifiera vilka insatser som finns för 

personer som fallit offer för hederskulturen, inom Sverige. Syftet vidgades dock eftersom det visade sig finnas 

fler hinder och svårigheter i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck än vad det finns insatser.  

Urval och relevansbedömning 

I det första och andra urvalet inkluderades vetenskapliga artiklar och rapporter och dessa söktes i databaserna 

SwePub och Diva-portalen. De sökord som användes var ”heder”, ”insatser”, ”hedersvåld”, ”honor”, ”honour”, 

”violence”, ”Sweden”, ”social service” och ”hedersrelaterat våld”, på systematiskt vis (se sökningsschema). I 

tabellerna som presenteras under datainsamling redovisas även de begränsningar som gjordes för varje sökning, 

enligt de kriterier som fanns på databasernas hemsida. Sökningarna anpassades för att få fram de studier som var 

relevanta för vårt syfte.  

De inklusionskriterier som följdes under sökningen var att det skulle vara vetenskapliga artiklar eller rapporter, 

skrivna från 2014 till 2019, vi valde dock att utvidga årtalen i samband med snöbollsurvalet till litteratur som 

publicerats efter år 2003. Artiklarna och rapporterna skulle vara refereegranskade, handla om insatser, 

svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Sverige och språket skulle vara på 

svenska eller engelska. Studier som inte höll sig till inklusionskriterierna exkluderas då de inte ansågs vara 

relevanta för vårt problemområde. En utav forskningsstudierna som hittades jämför dock insatser som finns 

tillgängliga inom Sverige och Turkiet. Denna studie valde vi att inkludera, men vi exkluderade de delar som 

handlade om insatser i Turkiet.  

I det tredje urvalet valde vi att göra ett snöbollsurval på grund av det begränsade utfallet från de två första 

sökningarna, där vi endast fick fram 9 artiklar. Ett snöbollsurval innebär enligt Forsberg (2013) att exempelvis en 
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forskare utifrån sina valda referenser (personer, studier etc) letar sig fram till nya referenser som kan tas med i 

urvalet denne gör. Till snöbollsurvalet valde vi att utgå från referenslistan som Enrique Pérez (2014) hade till sin 

studie ”Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konflikter inom familjen?”. Vi hittade 8 

studier i snöbollsurvalet och hade sammanlagt 17 studier till vår litteraturstudie. 

Till snöbollsurvalet hade vi inte årtal som begränsning, som i vårt första och andra urval, utan vi valde studier 

utifrån deras relevans till vårt andra syfte. Något vi i efterhand kom på var en fördel för vår studie då vår tillgång 

till fler artiklar utvidgades.   

Som framgår ovan, skiljer man vanligtvis mellan vetenskapliga artiklar och rapporter. En vetenskaplig artikel 

bygger på forskning och uppfyller vissa specifika krav och utformas utefter specifika regler. Exempelvis 

förväntas en vetenskaplig artikel, ha varit utsatt för bedömning. Dessutom ska allt som framställs i en 

vetenskaplig artikel vara förankrat antingen i vetenskaplig litteratur eller i studiens egna resultat. Kriteriet ”har 

varit utsatt för bedömning” innebär att den vetenskapliga artikeln har genomgått en fackgranskning. Den här 

granskningen görs genom att en redaktör tar ställning till om den vetenskapliga artikelns innehåll är passande till 

tidskriften den ska publiceras i. Sedan gör 2–3 framstående forskare inom det området som den vetenskapliga 

artikeln berör, en bedömning av forskningen utifrån specifika kriterier. Den här granskningen ska leda till att 

endast god forskning publiceras (Friberg, 2017).  

Andra former av publiceringar som också anses vara vetenskapliga är doktors- och licentiatavhandlingar. Dessa 

former av vetenskapliga skrifter har kvalitetsgranskats under flera tillfällen under forskningens gång och sedan 

har en offentlig disputation med en förbestämd opponent och 3 eller 5 betygsnämnds ledamöter granskat hela 

arbetet. Däremot har licentiatavhandlingar granskats under enklare omständigheter än doktorsavhandlingar 

(Friberg, 2017).  

Rapporter kan också vara vetenskapliga och publiceras via en institution, omfattas av en liknande 

kvalitetsgranskning som vetenskapliga tidskrifter, men det förekommer även att rapporter publiceras utan att de 

har granskats. Förslag ges på att en noga personlig granskning görs av läsaren när det kommer till rapporter för 

att avgöra graden av vetenskaplighet (Friberg, 2017). 

Uppsatser anses vara en enklare form av rapporter då författaren inte är en utbildad forskare utan ses som en 

nybörjar i det sammanhanget. Däremot anses de ändå kunna bidra till en kunskapsutveckling utifrån den nivån 

de befinner sig i. Även uppsatser rekommenderas granskas av läsaren noggrant (Friberg, 2017). 

Under litteratursökningens gång fann vi få vetenskapliga artiklar, vi fann fler vetenskapliga rapporter än 

vetenskapliga artiklar som var relaterade till vårt ämne. Då vi i linje med Friberg (2017) bedömde att dessa var 

relevanta för uppsatsen och skrivna av välrenommerade forskare inkluderades även dessa. 
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Datainsamling 

Tabell 1. Sökschema för sökning i SwePub 

Datum Sökning Sökord Begränsning 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Inkluderade i 

resultatet 

Typ av artikel 

20190410 #1 
Heder* 

insatser 
Från år 2014 - 
 

2 2  2 
Vetenskapliga 

artiklar 

20190410 #2 
Heder* 

insatser 

 

Från år 2015 – 

2018, typ av 

publikation: 

rapport 

1 1  1 

 

 

Rapport 

         

Förklaring till tabell 1. Vid den första sökningen, 20190410, användes heder* insatser som sökord. Stjärnan (*) 

som står efter heder (i sökord) används för att få en mer utökad sökning. Sökningen begränsas till år 2014–. 

Denna sökning resulterade i två vetenskapliga artiklar.  

Även vid den andra sökningen, 20190410, användes sökorden heder* insatser, men denna gång begränsades 

sökningen till år 2015-2018. Denna sökning resulterade i en rapport. 

Tabell 2. Sökschema för sökning i Diva-portalen 

Datum Sökning Sökord Begränsning 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Inkluderade 

i resultatet 

Typ av 

artikel 

20190410 #1 Heder insats 
År 2014 -, fulltext 

i Diva 
 

1 1  1 
Rapport 

20190410 #2 Heder 

Fulltext i Diva, År 

2018, 

publikationstyp: 

rapport 

3 3  3 

 

Rapporter 

20190410 #3 
Hedersrelaterat 

våld 

Fulltext i Diva, år 

2017, nationell 

ämneskategori: 

samhällsvetenskap, 

publikationstyp: 

rapport 

1 1  1 

 

 

Rapport 
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Förklaring till tabell 2. Vid den första sökningen, 20190410, användes heder insats som sökningsord. Denna 

sökning begränsades till fulltext i Diva och till år 2018. Denna sökning resulterade i en rapport.  

Vid den andra sökningen, 20190410, användes ordet heder som sökord. Denna sökning begränsades till fulltext i 

Diva och till år 2017. Sökningen resulterade i tre rapporter.  

Vid den tredje sökningen, 20190410, användes ordet hedersrelaterat våld som sökord. Denna sökning 

begränsades också till fulltext i Diva-portalen och till år 2017. Sökningen resulterade i en rapport.  

Tabell 3. Sökschema för sökning i SwePub – utökad sökning 

Datum Sökning Sökord Begränsning 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Inkluderade 

i resultatet 

Typ av artikel 

190410 #1 
Heder* 

insatser 

Från år 2013 

Rapport   
1 1  1 

Rapport 

Trots sökningar i olika databaser fick vi inte tillräckligt många träffar, därför utökades sökningen, från år 2013 

istället för från 2014. Detta resulterade i ytterligare en rapport som uppfyllde uppsatsens inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Kvalitetsgranskning  

Enligt Kristensson (2014) är en noggrann kritisk granskning av den ingående litteraturen en viktig del av en 

litteraturstudie. För att granska kvaliteten av de sammanlagt 18 hittade studier valde vi att utgå från SBU:s 

granskningsmall (se Bilaga 3) för kvalitativ forskningsmetodik (2017). Frågorna i mallen berör innehållet som 

förväntas upprätthållas i en studie för att det ska anses ha en god kvalitet. Tillexempel var två utav frågorna, 

”Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning?” och ”Redovisas resultatet i 

förhållande till en teoretisk referensram?”. För att en studie skulle anses ha en hög kvalitet behövde de 

överväldigande svaren på frågorna vara ”Ja”.   

16 utav de 17 hittade studierna bedömdes ha en hög kvalitet och en studie bedömdes ha medelhög kvalitet. 

Studien med medelhög kvalitet bedömdes vara lämplig då denne var en utvärderingsrapport som inkluderade 

intervjuer med ungdomar och deltagare som varit aktiva i tre olika projekt i arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck, i Västra Götaland län. 14 av de 17 studier vi använt oss utav har varit kvalitativa, resterande tre har varit 

en kombination av en kvalitativ och kvantitativ studie. Vi ansåg dock att SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier gick att använda till resterande tre studier då mallens frågor kunde besvaras utifrån studiernas 

innehåll genom att innehållet täckte de delar som mallen krävde.   
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Metodkritik 

Som Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) nämner i deras bok ”Att göra systematiska 

litteraturstudier” kan det till viss mån anses vara problematiskt att en större del av materialet består av 

forskningsrapporter och andra former av rapporter, och mindre andel vetenskapliga artiklar.  

Styrkan är att majoriteten av de granskade rapporterna är skrivna av eller ingår inom ramen för projekt där 

docenter, doktorander och lektorer ingår. De ingående rapporterna har även fått stor spridning nationellt och de 

flesta ingående studierna är en produkt av det omfattande uppdraget regeringen tillskrev Länsstyrelsen i arbetet 

med att kartlägga och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck år 2003 (Kriminalvården, 2018).  

Dataanalys 

Det samlade materialet har analyserats via en tematisk analys, med inspiration från Åkerlund (2017), för att vi ska 

kunna titta på studierna på ett systematiskt sätt och framställa analysen organiserat och lättläst för läsaren. En 

genomläsning gjordes, under det första steget ”Att lära känna data”, av studiernas resultat ett par gånger för att 

bli bekant med det samlade materialet och få en helhetssyn. Samtidigt markerades de insatser och även andra 

återkommande aspekter som påverkade insatserna i någon mån. Sedan under det andra steget ”Att generera 

teman” gjordes en genomgång av det samlade materialet och de noteringar som gjorts för att sedan kunna 

identifiera teman som representerar det samlade materialets helhet.  

Analysen gjordes av båda författare genom en separat genomläsning och markering av återkommande mönster. 

Sedan sammanställdes dessa tillsammans och definierade teman och underteman. 

En sammanfattning av det samlade materialet framställs i en matrisöversikt över analyserad litteratur (Bilaga 1) 

för att läsaren ska få en översikt av det material som analyserats.  

Forskningsetiska avvägningar och principer 

Helsingforsdeklarationen som utvecklades år 1964 av World Medical Association omfattar medicinsk forskning 

som involverar människor och enligt Kristenssons (2014) handbok Handbok i uppsatsskrivande och 

forskningsmetodik: för studenter inom hälso- och sjukvård ska all forskning som involverar människor präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och forskare skall ta ansvar för sina deltagare och behandla dem med respekt, se till dessas 

välbefinnande och hantera inhämtad information korrekt. är Då denna uppsats inte involverar informanter 

bedöms ovanstående ej vara relevant för denna studie. Däremot argumenterar Kristensson (2014) för att 

författare av en litteraturstudie, likt denna uppsats, skall kritiskt granska etiken i andra forskares studier. De 

forskningsetiska aspekter som är nödvändiga att utgå ifrån är de fyra centralprinciperna: (1) autonomiprincipen, 

(2) nyttoprincipen, (3) inte skada-principen och (4) rättviseprincipen.  

Enligt Kristensson (2014) handlar autonomiprincipen om att forskaren skall respektera individens 

självbestämmande. Det innebär bland annat att en individ själv kan bestämma ifall denne skall medverka i 
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studien eller inte, att individen när som helst under studien kan lämna utan att behöva ge någon förklaring till 

varför och att denne inte skall få några konsekvenser för att den lämnat. Vidare innebär autonomiprincipen att 

deltagarna har rätten att veta vad studien handlar om och hur den skall genomföras.   

Nyttoprincipen handlar om att undersökningen skall vara noga övervägd och motiverad då nyttan med 

forskningen behöver överväga risken för obehag eller skada. Vidare handlar rättviseprincipen om att alla 

deltagare skall medverka på lika villkor och bli rättvist behandlade (Kristensson, 2014).   

Inte skada- principen handlar enligt Kristensson (2014) om att studien skall genomföras på så sätt att risken för 

att deltagaren tar någon form av skada minimeras. Detta kan ske genom att studien genomgår en oberoende 

etisk granskning innan den påbörjas, att forskarna tar hänsyn till använda metoder i studien samt till aspekter 

som rör konfidentialitet och anonymitet.  

Kristensson (2014) skriver att konfidentialitet innebär att deltagarna får en garanti på att den information som 

inhämtats inte kommer att kunna nås av andra obehöriga och att den kommer vara avidentifierad. Anonymitet 

innebär dock att den fakta som inhämtas av forskarna inte kan härledas tillbaka till studiens deltagare på något 

sätt, vilket betyder att inte ens forskarna själva vet vilka det är som medverkat i studien. 

I kvalitetsgranskningen (SBU, 2017) som utfördes på varje insamlad studie ingick frågan ”Finns det relevant 

etiskt resonemang?”. För att kontrollera forskarens/forskarnas etiska ställningstagande lade författarna av denna 

studie stor tyngd på frågan. Kontrollen gick ut på att se ifall studierna inkluderade ett etiskt resonemang i deras 

metod del eller ifall studierna hade ett godkännande från en etisk kommitté. Det visade sig att den 

överväldigande delen av studierna hade ett etiskt resonemang inkluderat och problematiserat/förklarat hur deras 

studie förhöll sig till helsingforsdeklarationen samt de fyra etiska principerna som beskrivits ovan.   

De flesta studierna beskriver i sitt urval att deltagarna har blivit informerade om deras rättigheter i förhållande 

till deltagandet och om tillgången till mer information om studien, vilket tyder på att autonomiprincipen har 

följts. Icke-skada principen och nytto-principen följs genom att författarna/forskarna har sett till att materialet 

som inhämtats av de intervjuade eller enkätdeltagande har hanterats med konfidentialitet. Något som varit 

problematiskt är att inte alla studier har genomgått en oberoende etisk granskning då de flesta rapporterna 

endast har granskats av den institution som publicerat den. Vi har inte heller kunnat utmärka hur de 

författarna/forskarna har förhållit sig till rättviseprincipen förutom att alla deltagare har mottagit samma frågor i 

de studier där intervjuer ägt rum.  

Förförståelse – påverkan sanningsanspråk 

Begreppet förförståelse innebär att forskaren bär med sig sitt bagage in i ett forskningsprojekt. Bagaget, som är 

förförståelsen påverkar sedan forskaren under projektets gång, speciellt under analysen av datamaterialet. 

Förförståelsen består av forskarens egna erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv, hypoteser och den teoretiska 

referensramen osv. Förförståelsen kan vara till nackdel genom att forskaren går in i sin studie med en begränsad 
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förmåga och öppenhet att lära sig av sitt datamaterial, fördelen med förförståelsen är dock att den motiverar 

forskaren till att inleda sin studie. Under forskningens gång är det viktigt att forskaren är medveten om sitt 

förhållande till sin förförståelse och aktivt förhålla sig till denna (SBU, 2017).  

Både författarna av denna studie går på socionomprogrammet i högskolan och har utländsk härkomst. Ena 

författaren har erfarenheter av hederskulturen genom att ha bevittnat närstående vänner och klasskamrater som 

befunnit sig i den. Den andra författaren uppmärksammade, under sina verksamhetsförlagda studier inom barn- 

och ungdomsenheten inom socialtjänsten, att socialsekreterarna inom enheten inte hade mycket kunskap kring 

ämnet heder. Detta väckte intresset för ämnet och därmed inledde författarna arbetet ihop med varandra. Under 

arbetsprocessen har författarna varit medvetna om deras erfarenheter och utgått från att det inte finns tillräckligt 

med kunskaper kring ämnet hedersrelaterat våld och förtryck. Författarna har aktivt reflekterat och varit 

medvetna om deras förförståelse och hur den har påverkat läsningen av andra studiers resultat.  
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Analys 

Tematisk Analys  
De aktuella rapporterna och vetenskapliga artiklarna har granskats på ett systematiskt sätt, via tematisk analys, 

där vi har hämtat inspiration från Åkerlund (2017).  

I ett första steg lärde vi känna data genom att läsa de vetenskapliga artiklarna och rapporternas resultatdel ett par 

gånger. Under läsningen noterades och markerades insatser, men även andra aspekter som påverkade 

implementeringen av insats. 

Under steg 2 ”Att generera teman" utfördes ytterligare en genomgång av det samlade materialet och de 

noteringar som tagits, för att systematiskt identifiera mönster och teman som representerar den helhetsbild som 

gavs under första steget av analysen.  

Sedan fokuserade vi på att presentera de teman som hittades och att exemplifiera dessa med citat.  

De övergripande mönster som hittades 
Utifrån syftet och frågeställningarna identifierades följande tre teman, samt följande underteman i de ingående 

vetenskapliga artiklarna och rapporterna. Se tabell fyra. 

Tabell 4. 

Identifierade hinder  Identifierade möjligheter Identifierade insatser 

Brist på förtroende för 

socialtjänsten 

Skolan som en viktig 

aktör  

Förebyggande insatser 

Kunskapsbrist och 

osäkerhet inom 

socialtjänsten 

Viss medvetenhet inom 

socialtjänsten  

Samtalsgrupper  

Många aktörer – brist på 

samverkan 

Många aktörer - 

fungerande samverkan 

Kontaktperson 

Brist på uppföljning av 

insatser 

 Skyddat boende  

Brist på tid   

   

 

Identifierade hinder 
Artiklarna, rapporterna visar på en rad hinder i arbetet. Dessa har delats in i fem underrubriker: brist på 

förtroende för socialtjänsten, kunskapsbrist och osäkerhet inom socialtjänsten, många aktörer – brist på 

samverkan, brist på uppföljning av insatser, brist på tid.  

Under varje rubrik följer en förklarande text samt exempel på citat. Underrubrikerna  
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Brist på förtroende för socialtjänsten 
Det fanns en övergripande förståelse i de flesta studiernas resultat att ungdomars känslor i relation till 

myndigheter, främst socialtjänsten, var negativt. Projektdeltagare i Kärleken är fri höll med den här negativa 

bilden som finns av socialtjänsten då dem själva har dåliga erfarenheter av myndigheter eller själva jobbar inom 

myndigheter. Överlag, i det genomgångna materialet, fanns det inte fullt förtroende från ungdomar eller andra 

aktörer såsom frivilliga/ideella organisationer för att socialtjänstens förmåga att hjälp till hedersutsatta. 

 

”Då jag var med så sa eleverna [i teaterns efterdialog] att man kan ringa polisen eller fly. Men jag har aldrig hört någon som har 

sagt: Ring till socialtjänsten!”  

(Högdin, 2017, s.52). 

”…flickor i båda hedersgrupperna och framförallt flickor i oskuldsnormsgruppen är mindre benägna att vända sig till 

samhälleliga funktioner för stöd eller hjälp. Nästan hälften av oskuldsnormsflickorna (46%) och 29% av våldsnormsflickorna 

skulle inte vända sig till…socialtjänsten, polisen, eller en tjejjour. 

(Strid, Enelo, Cinthio & Baianstovu, Göteborg, 2018, s.41) 

”…ingen skulle förstå eller kunna hjälpa, för flickorna (15%) och att de är osäkra på vart de sak vända sig, för pojkarna 

(14%).” 

(Strid, Enelo, Cinthio & Baianstovu, Malmö, 2018, s.39) 

 
Det framstod utifrån de analyserade studierna, att ungdomar som är hedersutsatta i större mån har ett lågt 

förtroende för myndigheter och vänder sig hellre till någon inom skolan eller ungdomsmottagningen istället för 

socialtjänsten eller polisen.   

Kunskapsbrist och osäkerhet inom socialtjänsten  
Att det finns en brist på förtroende för myndigheter från hedersutsatta ungdomars sida kan bero på det att det 

finns kunskapsluckor och en viss osäkerhet i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck. Vilket var något 

som framkom i en stor del av det samlade materialet. De två första excerpten är från det som har sagts av 

socialsekreterare i två olika studiers intervjuer. 

 

”En stor andel av de intervjuade berättar att de inte hade någon kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck när de avslutade sina socionomstudier… jag kan våra lagar och jag kan våran välfärd och jag kan funktionshinder och 

allt däremellan…Men kvinnofrid, nej…”  

(Olsson, 2018, s.42) 

”Den utmaning socialtjänsten stod inför var både att möta den osäkerhet de utsatta hade, men också den egna osäkerheten. I ett 

läge där den utsatta inte bara är rädd för sin familj utan också för socialtjänsten, blir socialtjänstens bemötande helt avgörande.”  

(Hussein & Schlytter, 2014, s.13) 
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”En annan faktor som påverkar tillgången till stöd och behandling är att situationen runt flickan misstolkas. Men det handlar 

också om organisatoriska problem, till exempel vilken form av stöd och behandling flickan är i behov av och vem som ska stå för 

detta.” 

(Schlytter & Linell, 2008, s.55) 

 

I studiernas resultat framkommer det att om socialsekreterare gör för mycket eller för lite anses bidra en hel del 

till ångesten som upplevs i handläggandet av dessa ärenden. Detta med tankar om vad hedersrelaterat våld och 

förtryck kan leda till i värsta fall, vilket är mord. En del nämner hur de undviker att använda 

riskbedömningsinstrument då de inte har en rutin för detta. De påpekar att de inte riktigt vet vad de ska titta 

efter för att urskilja om det är hedersrelaterat våld eller vanligt partnervåld, men att små detaljer leder till ens 

beslut. Å andra sidan finns en liten andel socialsekreterare som gått en utbildning för riskbedömning, eller 

generellt, gällande hedersvåld och känner sig säkra i beslutsfattandet.  

Många aktörer – brist på samverkan 
I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck finns det en stor variation i vilka de medverkande aktörerna är. I 

en stor del av materialet framställs inte bara socialtjänsten som en aktör men även skolan, frivilliga/ideella 

organisationer och privata aktörer som framträdande i arbetet mot hedersutsatta. Då dessa inte förmår att 

samverka får det negativa konsekvenser.  

 

”…organisationer och rörelser har blivit ett alternativ till socialtjänsten. På grund av att socialtjänsten inte lyckats genomföra ett 

bra arbete för de utsatta kvinnorna har flera frivilligorganisationer startats. Organisationerna är till för att stödja och hjälpa 

de…utsatta för bland annat hedersrelaterat våld.”  

(Boularbah, 2014, s.51) 

”Varför söker inte ungdomar som lever med hedersförtryck stöd eller hjälp...För flickor är…orsaken… att de inte vet vart de 

ska vända sig (16%) …” 

(Strid, Enelo, Cinthio & Baianstovu, Stockholm, 2018, s.41–42) 

”Det framträder ett behov av att förbättra samverkan mellan barn- och vuxenenheten…framgår också ett behov av att få 

tillstånd en fungerande samverkan kring arbete med våld och våldsutsatthet tillsammans med såväl interna som externa 

samverkansaktörer.”  

(Olsson, 2018, s.38) 

”…anmälaren tror ofta, i synnerhet skolor och förskolor att man kan gå in och ingripa. Och att det är så uppenbart att det här 

är hedersrelaterat och vi måste omplacera den här ungen nu…men det är inget som håller i Länsrätten att placera ungar till 

höger och vänster bara för att någon skollärare tycker.” 

(Baianstovu, 2012, s.236) 

”Undersökningen ger många exempel på den spänningsfyllda relation som finns mellan socialtjänsten och kvinnojouren. Det finns 

mycket kvar att göra när det gäller att etablera stabila och långsiktiga samarbetsformer mellan dessa och andra institutioner och 
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organisationer.” 

(de los Reyes, 2003, s.42–43) 

 

Som det framställs i ovanstående exempel är samverkan i hedersrelaterade ärenden invecklat och därmed svårare 

att upprätthålla, något som framstår i de flesta studiers resultat. Dessutom påverkar den kunskapsbristen som 

finns, särskilt inom socialtjänsten men även till stor del i skolan, utfallet i de enskilda ärendena.  

Brist på uppföljning av insatser 
I en stor del av de analyserade studiernas resultat framställs det att det inte finns någon uppföljning av de 

insatser som genomförs av socialtjänsten, mot hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot framkommer en del 

uppföljning av de projekt och insatser som implementerades via skolan och frivilliga/ideella organisationer.  

 

”Det finns ingen utvärdering av dessa insatser…vilket är förvånansvärt med tanke på finansieringen som regeringen gav till de 

här insatserna…Vi har uppföljningsbesök och telefonsamtal och i vissa fall får vi rapporter från boendet.” 

(Pérez, 2014, s.157) 

”…vissa unga berättar om tidigare erfarenheter av att socialtjänsten svikit eller till och med förvärrat situationen…de unga som 

kontaktar stödforumet ofta är mer rädda för socialtjänsten än sina föräldrar.” 

(Högdin, 2017, s.72) 

”Det är svårt med regelbunden uppföljning med den placerade och socialsekreteraren. Oftast finns ingen planering utan 

socialtjänsten bara placerar. Detta öka riskerna för att ungdomen lämnar boendet och återvänder hem, vilket drabbar både den 

utsatte personen själv och det skyddade boendet.” 

(Reyes, 2008, s.23) 

 

I det bearbetade materialet framkommer det främst utvärderingar efter stora projekt och insatser som införts i 

samarbete mellan olika privata aktörers sida och skolan. Men från socialtjänstens sida framkommer 

utvärderingar inte som något som görs tid för. Däremot, i en viss del av materialet som analyserats, visar 

socialsekreterare en medvetenhet kring utfallet av en del insatser som de infört för hedersutsatta. Detta på så vis 

att de reflekterat kring varför en del insatser inte fungerat eller inte skulle fungera för hedersutsatta.   

Brist på tid inom socialtjänsten 
I samband med okunskap i hur riskbedömningen ska göras när det gäller bedömningen av hedersutsatthet 

kommer bristen på tid, inom socialtjänsten. Detta framkommer i en del av de analyserade studierna och anses 

från intervjudeltagarnas sida, i dessa studier, vara ett utav de större bristerna.  

 



 

 22 

”Från berättelserna framkommer att arbetet på IFO präglas av en hög arbetsbelastning och en upplevelse av tidsbrist och att 

kunskapsbristen på området hedersvåld leder till en avsaknad stöd- och hjälpinsatser för de drabbade familjerna. 

(Olsson, 2018, s.38) 

”…de behöver ju enormt mycket resurser och över lång tid, och det tror jag inte att man riktigt har förstått…alltså i media, 

politiker och även inom socialtjänsten, att de här flickorna behöver…stöd och insatser under jättelång tid.”  

(Pérez, 2014, s.161) 

”Vi kan ha en kvinna hos oss, hon har varit hos oss i 3 månader, socialtjänsten har betalat för hennes plats i 3 månader sen 

helt plötsligt vill de släppa henne och säger att hon måste hitta boende i Stockholm…Hittar hon inte boende inom en månad så 

släpper de henne…” 

(Boularbah, 2014, s.54) 

 
 
I sin helhet framställdes bristen på tid kopplas till brist på personal och en hög arbetsbelastning på så vis att det 

fanns många ärenden att hantera. Detta ansågs påverka den tid man hade att lägga på varje enskilt ärende vilket i 

sin tur påverkade den helhetsbild socialsekreterarna hade av varje utsatts situation. Vilket var något de ansåg 

behövdes mer tid till.  

Identifierade möjligheter 
Artiklarna, rapporterna visar på en rad möjligheter i arbetet. Dessa har delats in i tre underrubriker: skolan som 

en viktig aktör, viss medvetenhet inom socialtjänsten, många aktörer – fungerande samverkan 

Under varje rubrik följer en förklarande text samt exempel på citat. 

Skolan som en viktig aktör  
I flertalet av studiernas resultat som bearbetats framkommer det hur elever har mer tillit till personal på sin 

skola, såsom lärare, rektor, kurator eller skolsköterska mer än den tillit de känner till myndigheter. Det är på så 

vis, via skolan, som de utsatta ungdomarna kommer i kontakt med socialtjänsten.  

 

”…flickor och pojkar som lever med hedersutsatthet skulle, om de överhuvudtaget skulle prata med någon utomstående, vända 

sig till lärare, skolkurator eller skolsköterska.”  

(Strid, Enelo, Cinthio & Baianstovu, Göteborg, 2018, s.74). 

”Socialsekreterarna beskrev att det var viktigt att skola och socialtjänsten hade en tät kontakt eftersom tjejerna som hade 

problem med hedersvåld ofta kunde ta kontakt med elevvårdspersonal i skolorna innan de fick kontakt med socialtjänsten.” 

(Sjöblom, 2006, s.51) 

 

Det blev tydligt under analysens gång att skolan har ett enormt förtroendekapital hos ungdomarna som är 

utsatta, mer än vad andra myndigheter har. Särskilt om skolan har haft projekt där eleverna har involverats i 

diskussioner om deras rättigheter och fått sina röster hörda, hade eleverna mer förtroende för skolan och dess 
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personal jämfört med innan. Det framstod i en del av studierna att sådana här projekt implementerades i skolor 

och klasser där skolpersonalen ansåg att hedersutsattheten var hög.  

Många aktörer – fungerande samverkan  
I en stor del av materialet framställs inte bara socialtjänsten som en aktör men även skolan, myndigheter såsom 

polisen, ungdomsmottagningen, frivilliga/ideella organisationer och privata aktörer som framträdande i arbetet 

mot hedersutsatta.  

 

”I samband med skolturnén avsågs att skapa lokala samverkansgrupper inom stadsdelar och kommuner med nätverk av 

representanter från olika myndigheter och frivilligorganisationer med särskilt fokus på HRV…Representanter från 

samverkansgrupperna deltog i korridorhänget under skolturnén.” 

(Högdin, 2017, s.34) 

”Elevvårdarna är ibland de första som lägger märke till när något är fel med eleverna. Elevvårdarna är de nödvändiga länkarna 

för att samarbeta med socialtjänsten, polisen, barnpsykologer och andra.” 

(Darvishpour, 2014, s.42) 

”Från polisen hade Eleen fått telefonnumret till en kvinnojour. Efter att ha lämnat socialkontoret ringde hon till jouren och sa 

att hon var en kvinna som blivit misshandlad… Nu hjälper de mig lite mer, för att (föreningen) pratar med dem hela tiden. 

(Föreningen) har samma kultur som mig, så de förstår. En svensk skulle inte förstå mig på samma sätt, för att de inte har 

samma kultur som mig…Ja de (föreningen) förstår mig. Och kanske tror de på mig för att de vet hur det är. 

(Jemteborn, 2005, s.62–63) 

 
 
De samverkan som framställdes vara mest fungerande i studierna var de mellan skolan och organisationer som 

arbetar förebyggande i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sådana organisationer kunde antingen 

vända sig till skolor och erbjuda sina insatser eller så vände sig skolan till dessa. Sedan visade det sig finnas ett 

bra samarbete mellan inom skolan, mellan skolpersonalen. Något som även framstod leda till en bättre 

samverkan var om personalen på tillexempel jouren hade liknande kultur eller härkomst som den hedersutsatta.  

Möjligheter inom Socialtjänsten  
I en del av de analyserade studierna framkommer det en medvetenhet hos socialsekreterarna om deras synsätt på 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bidrar i sin tur till en försiktighet i hanterandet av dessa ärenden som 

kan i vissa fall vara till fördel för den utsatta och ärendets process. Det nämns även i en del av studierna att 

skolan kan få en hög ångestnivå när de får reda på att en elev är utsatt. Detta leder i sin tur till alltför snabba 

anmälningar till socialtjänsten, då skolan vill undvika att bli inblandade själva. De tar inte reda på tillräckligt 

mycket för att göra en anmälan utan gör det utifrån deras antaganden.  
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”…när det är hedersvåld, har vi en stor problematik som är svårlöst, för man kan förstå den ur så många olika perspektiv och 

inte riktigt komma fram till någon lösning...Man blir medveten på ett helt annat sätt så fort man får minsta lilla hint om att det 

kanske skulle kunna vara hedersrelaterat våld som är inblandat. Man arbetar mycket mer med försiktighet…”  

(Baianstovu, 2012, s.239) 

”…om man kontaktar socialtjänsten direkt startar man en process som kanske är onödig och som kan få stora konsekvenser för 

alla inblandade. Det är bäst att: man berättar att det här är dina rättigheter…sedan går man därifrån på något sätt, att man 

inte river runt för mycket…från början…” 

(Pérez, 2014, s.96) 

”…alltså som myndighetsperson varför kallar jag det inte för hedersrelaterat när det är en svensk flicka, eller en svensk pojke 

(som är utsatt för våld)? När det egentligen kan vara det. Där kanske mina kunskaper helt enkelt är för dåliga. Så är det 

nog.” 

(Sjöblom, 2006, s.30) 

 
 
Även här framgår det att samverkan är centralt då det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, med många 

inblandade aktörer.  

Identifierade insatser 
Artiklarna, rapporterna visar på en rad insatser i arbetet. Dessa har delats in i fyra underrubriker: förebyggande 

insatser, samtalsgrupper, kontaktperson och skyddat boende. 

Under varje rubrik följer en förklarande text samt exempel på citat. 

Förebyggande insatser 
Några utav de metoder som används inom skolan för att täcka de kunskapsluckor som finns inom 

hedersrelaterat våld och förtryck, för att sedan kunna förebygga det via olika former av insatser inom skolan, är 

att utbilda personal och elever. Projekt som anordnas av frivilliga/ideella organisationer samarbetar med skolan 

för att nå främst eleverna. Utbildning ges till skolpersonal och rektorer via Länsstyrelsen också.  

 

”Skolledarens uppgift är att upprätthålla läroplanen, konventionen om barnets rättigheter och varje students rätt till utbildning 

och ett liv fritt från övergrepp... Skolorna kräver effektiva handlingsplaner för att arbeta för jämställdhet och motverka 

diskriminering och andra förnedrande beteenden.”  

(Darvishpour, 2014, s.43) 

”…det främjande och förebyggande arbetet, är i högsta centrala för skolan. Här kan skolan göra åtskilligt för att stärka elevers 

psykiska hälsa och också tidigt skapa förtroendefulla kontakter med föräldrar.”  

(Hussein & Schlytter, 2014, s.42) 

”… flickorna har erbjudits individuell behandlingsinsats av socialtjänsten, antingen utifrån hemförhållandena eller egen psykisk 

ohälsa… I fall där stöd- eller behandlingsinsatsen för flickan har kommit till föräldrarnas kännedom genom att deras tillstånd 
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krävts, har föräldrarna aktivt motarbetat flickans tillgång till vård.” 

(Schlytter & Linell, 2008, s.55) 

 

De förebyggande insatserna har i studierna visat ge positiva konsekvenser då det framkommer att elever har i 

dessa olika projekt lärt sig mer om sina rättigheter och därmed vågat öppna upp sig mer om sin situation 

hemma. På så vis har elever som uttryckt sig vara hedersutsatta kommit fram till skolpersonal och 

projektdeltagare. Det finns även exempel på elever som uttrycker att de har stått upp för sig själva gentemot sina 

föräldrar. Däremot betonas det att dessa utsatta som når ut inte bedöms vara bland de mest utsatta, då de mest 

utsatta (för de som det har gått för långt) anses vara svårare att nå.  

Samtalsgrupper  
Samtalsgrupper var en form av insats som framställdes i några studiers resultat, en insats som implementeras av 

frivilliga/ideella organisationer och skolan. Främst var det den här formen av insats som framstod som mest 

givande för ungdomarna.  

 

”KFUM Göteborgs Modiga Tjejer och Modiga Killar bedriver ett förebyggande, uppfångande och stödjande arbete med ungdomar 

som är utsatta eller riskerar att drabbas av våld och förtryck i hederns namn…i…samtalsgrupper får ungdomarna diskutera 

värderingar kring genus, sexualitet och våld. Med mänskliga rättigheter som röd tråd…” 

(Bak, 2013, s.15) 

”Det gemensamma för samtliga klassrumsbesök var att det gavs en introduktion till mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

som eleverna fick diskutera utifrån fallbeskrivningar eller scener i teatern…” 

(Högdin, 2017, s.34) 

 
 
I den skola Modiga tjejer och Modiga killar hölls i ansågs den specifika skolan som bestod av främst elever med 

utlandsfödda föräldrar, riskera vara hedersutsatta.  

Kontaktperson  
Kontaktperson är en form av insats som kan ges till den hedersutsatta via socialtjänsten. Däremot framstod inte 

just den här insatsen vara vanligt då det inte var ett återkommande mönster i det analyserade materialet.  

 

”Det kan vara att man har kontaktperson, någon man kan ringa eller man kan ha någon som kom hem till familjen och pratar 

som vi gör. Det gäller att sätta in insatsen på så lågintensiv nivå som möjligt men ändå inte lägga sig för lågt…” 

(Pérez, 2014, s.146) 

”Många gånger vill socialtjänsten inte ens utse en kontaktperson för den utsatta och boendet. Det råder både brist på tid och 

pengar helt enkelt.” 

(Reyes, 2008, s.23) 
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Att utge en kontaktperson till en hedersutsatt framställdes vara minder vanligt, något som kan både bero på brist 

av resurser eller helt enkelt inte anses vara lämpligt. Men när det väl görs, införs insatsen på ett försiktigt vis för 

att undvika framstå som inträngande i familjens liv.  

Skyddat boende  
Insatsen skyddat boende framställdes som den vanligaste formen av insats vid hedersrelaterade fall, vilket en 

större del av intervjudeltagarna ansåg gjorde mer skada än nytta. Skyddade boenden drivs främst av privata 

aktörer men flickorna och kvinnorna placeras via socialtjänsten som betalar för deras boende där. Detta 

eftersom flickan i flesta fall ändå återvänder hem och socialtjänsten förlorar kontakten med henne och lämnas 

kvar i osäkerhet om hur utsatt hon är. Några hinder för skyddade boenden var ifall de inte hade personal som 

kunde den utsattas modersmål (och liknande bakgrund) blev kommunikationen och förtroende svårare att 

behålla. Placering i familjehem förekommer knappast då dessa aktörer inte anses ha den kompetensen som 

krävs. HVB-hem förekommer som insats men inte lika vanligt som skyddat boende. 

 

”I de fall man bedömer att det föreligger en hög våldsrisk då finns det endast en insats och det är ju att placera i skyddat 

boende.” 

(Olsson, 2018, s.40) 

”I nästan alla skyddade boenden, oavsett åldersgrupp, måste individen skära av kontakten med familjemedlemmar och ofta hela 

det sociala nätverket för att undvika att den enskildes plats avslöjas…Syftet med dessa säkerhetsåtgärder är inte bara att skydda 

ungdomarnas liv, utan också att ge den unga personen tid och utrymmer att reflektera över valet att lämna familjen och framtida 

alternativa åtgärder och strategier.” 

(Wikström & Ghazinour, 2010, s.254) 

 

”Sammantaget gav socialsekreterarna uttryck för att det kunde bero på många olika faktorer att en tjej kunde välja att avsluta 

en placering och flytta hem i förtid. Det handlade om allt möjligt från en känsla av total övergivenhet och existentiell ensamhet till 

att tjejer fick skuldkänslor och reparerade det genom att anpassa sig. Men det kunde också handla om att man tyckte sig ha 

åstadkommit det man ville uppnå. Att man hade fått det lite bättre hemma, lite mer frihet och handlingsutrymme och att man 

tyckte att det räckte. Men det kunde också handla om att tjejer blev hotade till att flytta hem och inordna sig i systemet.” 

(Sjöblom, 2006, s.49) 

 

Flera socialsekreterare reflekterade över anledningen till att hedersutsatta återvänder hem till sin familj. De 

menade att syftet kan ha uppnåtts genom att familjen skärpt sig och anpassat sig efter den utsattas vilja. Medan 

den utsatta å andra sidan också kan ha återvänt hem på grund av skuldkänslor eller hot från kollektivet. 

Socialsekreterare tycker att det är frustrerande att inte veta vilket utav anledningarna som ledde till att den utsatta 

återvändande hem då denna riskeras vara i fara. I de olika studiernas resultat framkom det även hinder inom det 
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ekonomiska området och hinder ifall det inte fanns en språk- och kulturell variation bland personalen på 

skyddade boenden. De utsatta kände sig tryggare i situationer när jourkvinnan var från en liknande bakgrund 

som denne själv då de anses ha en bredare förståelse för deras situation.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Utifrån vårt första hands syfte som var att identifiera vilka insatser som finns för personer som fallit offer för 

hederskulturen inom Sverige, utförde vi en litteratursökning som sträckte sig fem år tillbaka, på olika databaser. 

Första sökningen gjordes med hjälp av en universitetsbibliotekarie. Syftet med litteratursökningen var att finna 

vetenskapliga artiklar som var relaterade till vår studie. Anledningen till att vi utförde en systematisk 

litteraturstudie var för att vi ansåg att det var den mest passande metoden för att kunna belysa de insatser som 

erbjuds till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vår sökning validerades inte mot någon 

känd litteratur då vi endast utgick ifrån de studier vi hittade i vår litteratursökning. Det förekom inte heller några 

dubbletter av studierna som uppkom i de två databaser vi utförde sökningen i. Under litteratursökningen fann vi 

dock att det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom detta ämne. En av anledningarna till att vi inte 

fick fram tillräckligt med många artiklar inom vårt berörda område, är de brister som finns i vår 

litteratursökning. Bristerna är de få exklusions- och inklusionskriterier vi hade. Inklusionskriterierna var att 

studierna skulle vara refereegranskade, skrivna på svenska eller engelska, studierna skulle beröra insatser, 

svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och studierna skulle vara genomförda efter 

år 2014. Exklusionskriterierna var ifall studierna var utförda i andra länder, inte var refereegranskade, ifall de inte 

berörde insatser, svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt om de var 

genomförda innan år 2014. Bristerna låg i att vi inte såg till specifika faktorer som kunnat användas som sökord. 

Som exepel kan termer som barn- och tvångsäktenskap, hemgiftsrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, son-

preferens och även mord gå in under definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. Hade vi genomfört en 

sökning med dessa faktorer involverade samt sökt på synonymer, och inte endast sökt på heder, insats, insatser, 

hedersrelaterat våld, hade vi kunnat nå fler vetenskapliga artiklar och fått ett bredare perspektiv på fenomenet vi 

undersöker.  

Eftersom vi inte fann tillräckligt med vetenskapliga artiklar började vi utöka sökningen med ytterliga ett år 

tillbaka, alltså från 2013. Utökningen gav inte det resultat vi förväntade oss och med tanke på tidsramen vi hade 

att förhålla oss till valde vi att gå vidare med ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet gjorde vi utifrån en utav våra 

funna forskningsrapporters referenslista som vi ansåg beröra vårt syfte. I efterhand blir det tydligt att den 

vidgade sökningen borde ha gjorts tidigare i litteratursökningen. Därmed vidgades vårt syfte till att identifiera 

svårigheter och brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck då detta var ett återkommande mönster i 

alla de framställda studierna. Detta ledde till att det samlade materialet vi hade blev mer omfattande. När 

snöbollsurvalet utfördes letades efter artiklar och rapporter som ansågs beröra vårt syfte. Dessutom utformades 

två frågeställningar: ”Vilka svårigheter framställs i de vetenskapliga artiklarna?” och ”Vilka brister finns det i 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?”.  

På grund av att vi inte fann tillräckligt med vetenskapliga artiklar, utan främst rapporter, utförde vi en 

kvalitetsgranskning genom en mall framtagen ur SBU:s handbok. Alla studier som vi kom att använda visade sig 

ha en hög kvalité, förutom en som hade en medelhög kvalité. Därmed ansåg vi att innehållet i dessa studier var 
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tillräckligt bra att basera vår studie på, trots att dessa studier inte var baserade på vetenskaplig forskning. Detta 

eftersom flertalet av dessa studiers resultat bestod av intervjuer med socialsekreterare eller var utvärderingar eller 

framställningar av tidigare projekt och insatser som startas från främst statliga myndigheter. Däremot hade en 

annan mall för kvalitetsgranskning kunnat resultera i ett annorlunda utfall i bedömandet av de olika studiernas 

kvalitét.  

En överväldigande del utav det samlade materialets resultat visade på liknande mönster när det kom till brister 

och svårigheter inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, trots att dessa genomfördes av olika forskare 

vid olika tillfällen och inom olika områden i Sverige. Enligt SBU (2017) ökar trovärdigheten om resultatet i de 

samlade studierna säger samma sak trots att de haft olika forskare och ett varierande urval. Detta resulterar i att 

den här studiens resultat kan generaliseras och överföras till svenska förhållanden som är relevanta inom ämnet.  

Under analysen av det samlade materialet delades analysen upp mellan författarna och en separat genomläsning 

gjordes i kombination med egna markeringar av återkommande mönster som den enskilde författaren 

identifierade. När författarnas analys jämfördes framkom det att liknande mönster hade identifierats vid 

författarnas enskilda analys. Detta var något som bekräftade relevansen av de hittade mönstren i de olika 

studiernas resultat. Antalet funna studier, både inkluderade och exkluderade, finns redovisade i ett flödesschema 

(se Bilaga 2).  

Resultatdiskussion 
I tabell 4 under rubriken tematisk analys redovisas de huvudteman respektive underteman som har identifierats 

under analysens gång. Dessa diskuteras i huvudsak från en kulturrelativistisk syn på hedersrelaterat våld och 

förtryck (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008). Denna syn har dock sina begränsningar, rymmer inte 

komplexiteten. För att uppnå mer fördjupad förståelse, har vi valt att ta stöd mot det intersektionella 

perspektivet (Mattsson, 2015). Vi är medvetna om de möjligheter för åtgärder som framkommer i vårt resultat 

men har dock valt att fokusera på de brister och svårigheter som framkommit i vår studie.  

Relationen mellan den utsatta och aktören, Etnicitet, en känsla av ”Vi och de Andra” (Mattsson, 2015) 
Analysen och resultatet tyder på att ungdomar inte söker sig till myndigheter för hjälp, vilket vi tolkar som att de 

saknar förtroende för socialtjänsten, att det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder inte når fram till 

ungdomarna.  

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs ofta som ett problem som har kommit till Sverige via migration och 

som något som anses öka med ökad migration. Vidare beskrivs och betraktas det som något som inte är 

önskvärt och som skall bekämpas (Kriminalvården, 2018). 

 

Enligt ett intersektionalistiskt synsätt blir ”vi” till som subjekt i relation, genom spegling, med andra. På liknande 

sätt definierar vi även likheter och skillnader i relation till ”de andra” (Mattsson, 2015). Majoriteten blir 

normerande, det vill säga ”viet” som har tolkningsföreträde då det gäller vilka normer som är rådande i 

samhället. Detta innebär samtidigt att de som migrerat hit, som utgör en minoritet blir ”den andre”. 
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En reflektion som vi har gjort är att ansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck läggs på kollektivet (skr. 

2007/08:39, sid 1) men att de insatser som finns i huvudsak exkluderar kollektivet, nätverket och fokuserar på 

den som är utsatt (Pérez, 2014). 

 

Det kan finnas goda skäl att exkludera nätverket. Exempelvis på grund av säkerhetsskäl, då den hedersutsatta 

kan befinna sig i livsfara (Boularbah, 2014). Nackdelen med detta är att det kan bidra till isolering och en känsla 

av utanförskap, där den utsatta inte längre är en del av kollektivet ”de andra”, men heller inte en självklar del av 

majoriteten ”viet” i samhället. Ett exempel på hur problematiskt detta kan vara är att en större del av de 

ungdomar som placeras på skyddade boenden återvänder hem efter ett tag (Sjöblom, 2006). 

 

Att en del hedersutsatta återvänder hem kan förklaras utifrån aspekten ”Vi och de Andra”. Den utsatta tjejen 

kan under sin tid på det skyddade boendet få en förstärkt känsla av ”de Andra” då hon interagerar med dem och 

överskrider den gränsen som finns mellan henne (kollektivet hon befann sig i – ”de Andra”) och ”Viet”. Enligt 

det här synsättet kan den utsatta tjejen spegla sig själv i ”Viet”, som är personalen, och de skillnader som finns 

mellan henne (”de Andra”) och ”Viet” kan förstärkas. Detta kan i sin tur leda till att den utsatta känner sig 

övergiven och ensam eller får skuldkänslor och återvänder tillbaka till familjen för att återanpassa sig till den 

känslan av ”de Andra” som hon befann sig i. Den utsatta ungdomen kan uppleva att hon har hamnat utanför 

sitt kollektiv eller svikit sitt kollektiv i bemötandet av ”Viet”, som i det här fallet anses vara socialtjänsten och det 

skyddade boendet som ”går emot” den utsattas kollektiv genom att skydda henne (Mattsson, 2015).  
 

Uppdelningen i ”vi” och ”de andra” kan även förklara varför det är sällsynt att en etnisk svensk flicka 

uppmärksammas vara i riskzonen för hedersutsatthet (Sjöblom, 2006).  Personer som inte överensstämmer med 

den gängse bilden av ”de andra” av det typiska hedersoffret, anser vi, riskerar att bli utan skydd och stöd, såsom 

pojkar och HBTQ personer. Föreställningar om heder handlar således även om föreställningar kopplade till kön, 

till att vara flicka, kvinna (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008) och det skydd som erbjuds är i huvudsak 

anpassat för flickor och kvinnor. Inom det intersektionella perspektivet anses kön vara en maktordning och 

normer kring kön vara en social konstruktion (Mattsson, 2015). Med ett sådant synsätt blir förebyggande insatser 

i skolan viktiga. Genom att utbilda barn om deras rättigheter, barnkonventionen, alternativa betydelser av heder 

och sätt att se på flickor och kvinnor bidrar vi till att omformulera och omkonstruera dessa föreställningar. 

 

I samband med detta kan det diskuteras om det hade spelat någon roll ifall det förekom en blandning av olika 

härkomst hos personalen i tillexempel ett skyddat boende eller på socialtjänsten? Utifrån aspekten ”Vi” och ”de 

Andra” kan det anses vara en fördel om den utsatta vet att det finns personal som har samma eller liknande 

härkomst som denne (Jemteborn, 2005). Detta eftersom personalen då kan anses vara en del av deras ”de 

Andra” då de tack vare deras förståelse för den utsattas situation, utifrån att de har samma etniska bakgrund, 

hjälper att upprätthålla känslan av ett jag. Samtidigt kan den utsatta återskapa nya delar av sitt jag via sin 

interaktion med någon som förstår dennes bakgrund men också visar den hedersutsatthet att situationen denne 
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befinner sig i inte är rätt. Därmed behöver inte en personal med en annan härkomst som är likt den utsattas 

räknas vara som en del av ”Viet” eftersom denne speglar mer likheter hos den utsatta än skillnader (Mattsson, 

2015). De skillnader som denne speglar kan utifrån den utsatta anses vara sådant som reflekterar deras vilja att 

frisättas från hederskulturen och därmed inte behöver ses som en gräns mellan dem och personalen, anser vi.  

 

Utifrån det som framkom i resultatet anser vi att de insatser som har införts via socialtjänsten har haft en brist 

på uppföljning av insatser. Medan de insatser som har införts i skolan och av frivilliga organisationer har visat sig 

ha uppföljningar via intervjuer eller genom att effekterna har visat sig i elevernas beteenden (Bak, 2013). Ett 

flertal insatser som ges till hedersberörda (förövare och utsatta) är alltså inte evidensbaserade, vilket enligt 

(Socialstyrelsen, 2019) innebär att det inte går att påvisa ifall effekterna av insatserna är positiva eller negativa. 

Detta anser vi kan komma att bli en nackdel om utfallet av en insats gör mer skada än nytta, genom att den utger 

negativa konsekvenser och det inte upptäcks. En negativ konsekvens skulle i detta fall kunna vara en bidragande 

faktor till en känsla av ”Vi” och ”de Andra”, genom att insatsen förstärker att den utsattes kultur går emot de 

normer som finns upprättade i samhället. Detta kan exempelvis ske vid ett omedelbart omhändertagande då 

socialtjänsten stärker att den utsattes kultur inte går i enlighet med majoritetens syn på hur en person skall 

behandlas i en oproblematisk familj och därmed införs en insats för den utsatta, som exempelvis skyddat 

boende. Skulle insatsen däremot komma att följas upp och upptäckten görs att den inte åstadkommer någon 

nytta, hade den kunnat utvecklas och förbättras för ett mer positivt utfall. Med utvärderingar av införda insatser 

hade exempelvis socialtjänsten, som inte har många evidensbaserade insatser, kunnat konstatera ifall det är deras 

insatser som medför förändringar eller inte. Vilket betyder att deras införande av insatser hade blivit mer 

effektivt om dem visste vilka som medför förändringar, och vilka förändringar i sådana fall.  

Makt  
I samspelet mellan socialsekreteraren, den utsatta och dennes sociala nätverk är makt ett centralt begrepp. 

Socialsekreteraren har handlingsutrymme att utifrån lagar, rutiner och arbetsmodeller fatta avgörande beslut. 

Socialsekreteraren blir på så vis en representant för majoriteten ”viet” och rådande normer och värderingar och 

föreställningar om vad som är rätt eller fel påverkar bedömningarna. Socialsekreterare kan därmed sägas ha en 

överordnad position, makt i relation till den utsatta klienten och dennes nätverk (Mattsson, 2015). Särskilt tydligt 

blir detta i ärenden där det blir aktuellt med ett omedelbart omhändertagande.  

 

Vi anser att det inte är osannolikt att det inom socialtjänsten skapas en generell bild av ”hur det ska vara” då de 

har en ram att förhålla sig till, utifrån alla lagar som finns. Att socialsekreterare har ”lagen bakom sig” kan anses 

bidra till en överordnad position av den utsatta klienten och dennes föräldrar, särskilt i de fall ett omedelbart 

omhändertagande införs. Införandet av omedelbart omhändertagande kan anses rätt i stunden då 

socialsekreteraren kan ta ställningen att föräldrarna gör fel och barnet måste tas ifrån dem som lösning. Det här 

synsättet kan bli problematiskt i de fall den utsatta ungdomens situation missförstås, på grund av okunskap, vara 

akut (Mattsson, 2015). 
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Ytterligare en faktor som Mattsson (2015) nämner är klass, vilket innebär att ur ett intersektionellt perspektiv 

finns det ytterligare faktorer än etnicitet som riskerar att bidra till ”vi” och ”de andra”, utanförskap.  

Som Hanberger, Ghazinour och Mårald, 2008 visar finns det olika sätt att se på heder.  Därmed anser vi att en 

gemensam definition av hedersproblematiken hade lett till en samsyn. Vilket i sin tur kan anses kunna minska 

osäkerheten i samband med bedömningen av dessa ärenden samt kan det underlätta samverkan mellan dessa 

aktörerna. Men samtidigt, anser vi, riskerar en gemensam definition att leda till en snävare syn på 

hedersproblematiken, om definitionen inte förmår att fånga komplexiteten. Här menar vi att ett intersektionellt 

perspektiv kan bidra till en vidare förståelse av problemet eftersom teorin tar hänsyn till många olika faktorer 

som skapar en helhetssyn (Mattsson, 2015).  

 

En gemensam definition att utgå ifrån som leder till en snävare syn på hedersproblematiken är ett problem som 

kan omfatta fler faktorer än bara de som definitionen, Regeringens skrivelse (2007/08:39), benämner. 

Tillexempel om skolpersonalen letar efter de innefattande kategorierna i en specifik definition när en ungdom 

misstänks vara hedersutsatt, kan personalen missa att innefatta andra ungdomar såsom intellektuellt 

funktionsnedsatta eller homosexuella. Om exempelvis en intellektuellt funktionsnedsatt går hem direkt efter 

skolan, inte har en pojkvän/flickvän, inte har ett socialt umgänge, associeras dessa faktorer till heder? Om 

benämningen intellektuellt funktionsnedsatt byts ut med benämningen flicka i den föregående meningen, skulle 

det utifrån definitionen anses falla under hedersrelaterat våld/förtryck. Men den intellektuellt funktionsnedsattas 

begränsningar kan mer anses bero på dennes mentala tillstånd än att föräldrarna har begränsat denne. Vi anser 

därmed att de identiteter som framställs av en specifik definition kan utesluta andra möjliga identiteter som 

också kan vara hedersutsatta. 
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Slutsats  
Under analysen av de samlade studierna som främst berörde arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

framkom det finnas en hel del brister och svårigheter i arbetet. Den mest framstående bristen i arbetet med 

hedersutsatta visades beröra kunskapen kring fenomenet som verkar påverkas av vilket synsättet den berörande 

aktören har. Det finns många olika sätt att se på fenomenet, vilket anses bidra till den osäkerhet som finns i 

bemötandet och arbetet med hedersutsatta. Om en samsyn på definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck 

hade funnits inom socialtjänsten men även inom andra samverkande aktörer, såsom skolan och polisen, hade det 

kunnat leda till ett förbättrat samarbete emellan dessa. Däremot hade detta kunnat bli problematiskt då en 

samsyn kan leda till en viss snävhet som kan leda till uteslutandet av hedersutsatta som befinner sig utanför 

definitionen.  

Vilken kompetens de olika aktörerna har inom området och hur de väljer att se på fenomenet hedersrelaterat 

våld och förtryck verkar ha en stor påverkan på hur utfallet i arbetet mot fenomenet blir. Detta påverkar i sin tur 

den hedersutsattes situation då denne kan känna sig ”kvarlämnad” i sin egen förvirring och osäkerhet i relation 

till sin utsatthet och vad som är bäst att göra. Av denna anledning diskuteras det att en blandning av olika 

härkomst bland personalen i arbetet med hedersutsatta hade lett till ett ökat förtroende från hedersutsattas sida 

för dessa myndigheter. Det visar sig även finnas en dålig kommunikation med de utsattas föräldrar, något som 

kan bero på den överordnade positionen som socialtjänsten har i förhållande till föräldrarna då de har lagen vid 

sin sida. Vilket leder till deras ”rätt” att kunna avgöra om föräldrarnas uppfostringsmetoder är tillräckliga eller 

inte.  

Insatser såsom samtalsgrupper och projekt som Kärleken är fri verkar ha en större positiv påföljd hos de 

hedersutsatta än vad det framkommer att skyddat boende har. Detta eftersom ungdomarna inkluderas under en 

längre tid och möjligheten till en rekonstruktion av deras synsätt på kön skapas och bidrar till en ökad egenkraft.  

En del förklaringar av hedersrelaterat våld och förtryck framställs ha blivit mer rådande och fått 

tolkningsföreträde medan andra förklaring har hamnat i skymundan. Detta kan bero på att det saknas 

vetenskaplig forskning kring fenomenet, vilket var en utav de mest omfattande problemen vi fann utifrån de 

sökningar som gjordes. Trots att mycket har satsats på hedersproblematiken finns det sparsamt med forskning 

om de insatser som finns mot hedersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten och även berörande dessa 

insatsers effekter.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Uppsatsen visar att det saknas kunskap och forskning om insatser till särskilt utsatta grupper som hedersutsatta 

pojkar, HBTQ-personer och intellektuellt funktionsnedsatta. Vidare anser vi att mer vetenskaplig forskning bör 

göras mer generellt inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck då dessa inte är vanligt förekommande enligt 

våra sökningar. Det vore även intressant att undersöka om professionella med förståelse för den utsattas 

situation, samma etniska bakgrund kan bidra till att skapa en behandlingsallians, ett ”vi” där den hedersutsatta 

kan få hjälp att omformulera sin identitet. Avslutningsvis menar vi att mer fokus bör läggas på att utvärdera 

insatser som syftar till att motverka segregeringen i samhället och öka integreringen för att se om de minskar 

känslan av ”Vi och de Andra” och även för att få mer effektiva insatser för de berörda.  

 

 

 

 

 

  



 

 35 

Referenslista 
Amnesty International. (2011). Hedersmord. Hämtad 15 maj, från 

 https://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord?from=embed  

 

Baianstovu, R. (2012). Mångfald som demokratins utmaning: en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk 

 samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2012. 

 Örebro. Hämtad från https://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:523531/FULLTEXT02.pdf  

 

Baianstovu, R. (2017). Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. (Upplaga 1). Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Barnombudsmannen. (2015). Barnkonventionen. Hämtad 10 maj 2019, från 

 https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventio nen  

 

Björktomta, S. (2005). Unga kvinnor, frihet och heder: - om socialt arbete och hedersrelaterat våld. Stockholm: 

 Sköndalsinstitutet. Hämtad från http://esh.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:360367/FULLTEXT01.pdf  

 

Boularbah, Z-L. (2014). Med hedern som insats: hedersrelaterat våld i Sverige och Turkiet. Masteruppsats, Uppsala 

 universitet, Teologiska institutionen. Hämtad från http://www.diva-

 portal.se/smash/get/diva2:728878/FULLTEXT01.pdf  
 

Darvishpour, M. & Lahdenperä, P. (2014). Honour-related problems in school contexts in Sweden: theoretical perspective 

 and prevention. Västerås: Mälardalen University. Hämtad från 

 https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:738392/FULLTEXT01.pdf  

 

De los Reyes, P. (2003). Patriarkala enklaver eller ingenmansland?: våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. 

 Norrköping: Integrationsverket. Hämtad från 

 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/206/patriar

 kala%20enklaver%20eller%20ingemansland.pdf  

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av 

 omvårdnadsforskning. (3. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Foucault, M. (2002 [1976]). Sexualitetens historia. Viljan att veta. Band 1. Göteborg: Daidalos. 

 



 

 36 

Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan). Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Hanberger, A., Ghazinour, M. & Mårald, G. (2008). Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007: slutrapport 

 från den nationella utvärderingen. Umeå: UCER - Umeå Center for Evaluation Research, Umeå 

 University. Hämtad från http://umu.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:149250/FULLTEXT01.pdf  

 

Högdin, S. (2017). Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck. En studie av projektet Kärleken är fri 2014–2017. 

 Halmstad: Högskolan i Halmstad. Hämtad från https://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1150430/FULLTEXT01.pdf  

 

Jemteborn, A. (2005). "Å stå på sig, på egna ben": en fallstudie om en flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att 

 inordna sig efter släktens krav. Licentiatavhandling. Stockholm: Stockholms universitet, 2005. 

 Stockholm. Hämtad från http://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:198572/FULLTEXT01.pdfAnnika  

 

Kjellsson, R. (2009). Kultur, patriarkat och hedersrelaterat våld. En argumentationsanalys av den svenska offentliga debatten 

 kring hedersrelaterat våld. Lund: Lunds universitet. Hämtad från 

 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=146

 4416&fileOId=1464418     

 

Kriminalvården. (2018). Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna. 

 Kriminalvårdens Digitaltryck. Hämtad från 

 https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrap

 porter/hedersrelaterat-vald-och-fortryck_slutversion_180613.pdf  

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. (1. 

 utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län. (2008). Skyddat boende för personer som utsätts för hedersvåld: dokumentation från nationellt 

 samråd i Stockholm, april 2008. Stockholm:  Länsstyrelsen i Stockholms län. Hämtad från 

 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4da86a5a16488a299bc9e2a/15

 31920377801/2014-66.pdf  

 

Länsstyrelsen Östergötland. (2014). Våga stå kvar!: en mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot 

 hedersrelaterat våld och förtryck. Linköping: Länsstyrelsen. Hämtad från 



 

 37 

 http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-sta-kvar-en-mindre- kommuns-

 erfarenheter-av-ett-framgangsrikt-arbete-mot-hedersrelaterat- vald-och-fortryck/  

 

Maren, B. (2013). Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?. Västra Götaland: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 Hämtad från  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5658dbdd166af7efb2a76f/154

 0559916854/2013-85.pdf  

 

Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (2. uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Nationalencyklopedin. (2019). Hedersvåld. Hämtad 6 maj 2019, från 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hedersvåld  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2010). Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och 

 forskningsöversikt. (1. uppl.) Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid  (NCK. Hämtad från 

 http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/493/nck- rapport-

 hedersrelaterat-vald-och-fortryck-2010-1.pdf  

 

Olsson, H. & Bergman, A. (2018). Socialtjänstens arbete med hedersvåld: resultat från en intervjuundersökning. Falun: 

 Länsstyrelsen i Dalarnas län. Hämtad från https://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1175650/FULLTEXT02.pdf  

 

Pérez, E. (2014). Vad vet vi om de insatser socialtjänsten gör i hedersrelaterade konflikter inom  familjen?. Malmö: Hälsa och 

 samhälle, Malmö högskola. Hämtad från 

 https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/17779/FoU%20rapport%2

 02014.1%20muep.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

Regeringen 2007/08: 39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

 samkönade relationer. Hämtad 16 april 2019, från https://dinarattigheter.se/wp-2016/wp-

 content/uploads/2015/05/4.7-Regeringens-definition-av-HRV.pdf  

 

Riksorganisationen GAPF. (2019). Rapporter & statistik. Hämtad 13 maj 2019, från http://gapf.se/rapporter-

 och-statistik/ 

 

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

 forskningsmetodik – patient- och brukarupplevelse. Hämtad från www.sbu.se/metodbok  

 



 

 38 

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och 

 insatser i socialtjänsten. En handbok. Stockholm: SBU  

 

Schlytter, A. & Linell, H. (2008). Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: en studie av omhändertagna flickor. 

 Sollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län. Hämtad från https://www.fou-nordvast.se/wp-

 content/uploads/2017/12/forskningsrapport_2008_nr_2_hedersrelaterad e-

 traditioner.pdf  

 

SFS 1949:381. Föräldrabalk. Hämtad 20 april 2019 https://lagen.nu/1949:381   

 

SFS 1990:52. Med särskilda bestämmelser om vård av unga. Hämtad 20 april 2019 https://lagen.nu/1990:52  

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 20 april 2019 https://lagen.nu/2001:453  

 

Sjöblom, Y. (2006). I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld. Sollentuna: FoU Nordväst i 

 Stockholms län. Hämtad från https://www.fou- nordvast.se/2018/02/04/_i-skuggan-av-

 fadime-och-socialsekreterares- arbete-med-hedersvald/  

 

Socialstyrelsen. (2019). Evidensbaserad praktik. Hämtad 12 maj 2019, från 

 https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik 

 

Strid, S., Enelo, J., Cinthio, H. & Baianstovu, R.Í. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och 

 samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Del III: Redovisning av 

 den kvantitativa delstudien i Göteborg. Göteborg: Göteborg stad. Hämtad från http://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1262546/FULLTEXT01.pdf  

 

Strid, S., Enelo, J., Cinthio, H. & Baianstovu, R.Í. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och 

 samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Del III: Redovisning av 

 den kvantitativa delstudien i Malmö. Malmö: Malmö stad. Hämtad från http://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1262572/FULLTEXT01.pdf  

 

Strid, S., Enelo, J., Cinthio, H. & Baianstovu, R.Í. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och 

 samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Del III: Redovisning av 

 den kvantitativa delstudien i Stockholm. Stockholm: Stockholm stad. Hämtad från http://www.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1262542/FULLTEXT01.pdf  

 



 

 39 

VHEK2005. (2016, 15 januari). Fadime talar i riksdagen [Video]. Hämtad 16 maj 2019, från 

 https://www.youtube.com/watch?v=SkSyQLZ9uHU  

 

Wikström, E. & Ghazinour, M. (2013). Swedish experience of sheltered housing and conflicting theories in use with special 

 regards to honour related violence (HRV). Social work in Europe: race and ethnic relations. (S. 249-259). 

 Hämtad från  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691451003690981?scr

 oll=top&needAccess=true  

 

Åkerlund, N. (2017). Barns relationer i våldets närhet: respons, positioner och möjligheten till barns röst. Diss. Linköping: 

 Linköpings universitet, 2017. Norrköping. Hämtad från https://liu.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1077804/FULLTEXT01.pdf  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 40 

Bilaga 1.  

Matrisöversikt över analyserad litteratur 

 

 
 

 



 

 41 

 

 

 

 



 

 42 

 

 

 

 



 

 43 

 

 

 

 



 

 44 

 

 

 

 



 

 45 

 

 

 

 



 

 46 

 

 

 

 



 

 47 

 

 

 

 



 

 48 

 

 

 

 



 

 49 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

 

 



 

 51 

 
  



 

 52 

Bilaga 2.  

Flödesschema för funnen litteratur  
 

  



 

 53 

Bilaga 3.  

Mall för kvalitetsgranskning av studie med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser 

 

 



 

 54 

 

 

 


