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Sammanfattning 

Titel: I Sverige omfattas alla kvinnor och flickor av mänskliga rättigheter–inte bara vissa. En 

kvalitativ studie om olika svenska aktörers arbete med hedersrelaterat våld. 

Författare: Therese Blomqvist 

Studiens syfte var att ta reda på hur olika aktörer i Sverige arbetar med hedersrelaterat våld, 

om de skiljer det från våld i nära relationer och ur vilket perspektiv de ser HRV, samt hur 

arbetet kan förbättras. För att besvara dessa frågor har en kvalitativ metod använts i form av 

intervjuer med fyra oberoende personer som arbetar med hedersrelaterat våld på olika 

organisationer och föreningar i Sverige. Intervjuerna analyserades med hjälp av begreppen 

könsperspektiv och kulturellt perspektiv. Resultatet har visat att de flesta intervjupersonerna 

särskiljer hedersrelaterat våld från våld i nära relationer och att de till stor del ser 

hedersrelaterat våld ur ett kulturellt perspektiv. Vidare har studien visat att detta kulturella 

perspektiv påverkar deras arbetsmetoder och att en del av förbättringarna som behöver göras 

inom fältet handlar om kulturella aspekter såsom en bättre integration och en ökad kompetens 

inom polisen. Även förändringar på strukturell nivå föreslogs av intervjupersonerna, som att 

samma regler ska gälla alla så att man inte har specifika badtider för kvinnor, vilket är ett 

exempel på könsperspektivet. 

Nyckelord: hedersrelaterat våld, kulturellt perspektiv, könsperspektiv, arbetsmetod, 

organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: In Sweden, all women and girls are included in the human rights–not just some. A 

qualitative study about different Swedish organization´s work with honour-related violence. 

Author: Therese Blomqvist 

The aim of this study was to examine how different organizations in Sweden work with 

honour related violence, if they separate it from domestic violence, how their work can 

improve and if the work can improve by seeing the honour related violence as a cultural 

phenomenon. To answer these questions a qualitative method have been used through out 

interviews with four independent professionals who work with honour related violence in 

different organizations and associations in Sweden. The interviews were analyzed by using 

the concept gender perspective and cultural perspective. The result showed that most of the 

participants separate honour related violence from domestic violence and that they mostly 

regard honour related violence from a cultural perspective. Furthermore, the study has shown 

that it affects their work methods and that some of the improvements that is necessary within 

the field are about cultural aspects, such as a better integration and higher competence within 

the police force. Also changes on a structural level such as the same rules should apply for 

everyone so there are no specific rule that separetes men and women when they bathe, which 

is an example of the gender perspective. 

Keywords: honour related violence, cultural perspective, gender perspective, work method, 

organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Det har varit både roligt, utmanande och bitvis svårt att göra denna studie från början till slut. 

Den största delen av arbetet gjorde jag hösten 2016. På grund av sjukdom fick jag dock 

avbryta arbetet och återuppta det våren 2018 med en ny handledare. Detta bjöd på en extra 

utmaning då jag var tvungen att på nytt sätta mig in i mitt material och forma nya idéer för 

mitt fortsatta arbete. Jag vill här passa på att tacka både min första handledare Maria Scheffer 

Lindgren och min andra handledare Stefan Persson för ert engagemang, tips och stöd. Jag vill 

också tacka informanterna för er stora insats till min studie. 

 

Borås 2018-05-27 

Therese Blomqvist 
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1. Introduktion 

Brott som gjorts i hederns namn är en utmaning för rättssystemet i väst då detta system är 

baserat på individen och för att det inte betraktar kulturella eller religiösa normer som ett 

rimligt försvar (Wikström & Ghazinour 2010). Sedan 1980-talet har migrationen till Sverige 

främst skett från länder i Mellanöstern, såsom Iran och Irak och europeiska länder som 

Turkiet och före detta Jugoslavien och afrikanska länder som Somalia. De mest påtagliga 

exemplen på hederskultur finns i länder som Iran, Irak och Turkiet. Hedersmord sker bland 

annat i länder runt Medelhavet och Persiska golfen, liksom i Pakistan, Iran, Egypten, 

Bangladesh, Indien, Brasilien, Marocko och Uganda (Schlytter & Linell 2009). 

1.1. Omfattning 

United Nations Population Funds (UNFPA) uppskattning visar att det årligen utförs ungefär 

5000 hedersmord globalt. Det framgår också att över 125 miljoner av dagens flickor och 

kvinnor lever med konsekvenser av könsstympning. Man har undersökt omfattningen bland 

ungdomar i andra året på gymnasiet i Sverige och undersökningen visade att av 5200 personer 

begränsades 5,6 % av flickorna och 4,0 % av pojkarna gällande val av äktenskapspartner. När 

det gäller kränkande behandling, hot eller våld hade 25-30 % av flickorna och 25 % av 

pojkarna uppgett att de drabbats av det minst en gång sedan gymnasietidens början, av deras 

föräldrar eller andra vuxna nära anhöriga. En undersökning ungdomsstyrelsen har gjort riktad 

till 6000 ungdomar mellan 16 och 25 år, visar att bland de svarande upplevde 6,6 % av 

kvinnorna och 3,8 % av männen att religion, kultur eller föräldrar begränsade deras val av 

äktenskapspartner (hedersfortryck.se). 

Enligt utredningen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) saknas 

uppgifter om hur många som utsätts för hedersrelaterat våld (HRV) och förtryck på global 

nivå. Det framkommer däremot att 5000 mord om året görs i hederns namn. Av världens idag 

vuxna kvinnor giftes 700 miljoner bort som barn. Kartläggningar kring hedersrelaterade 

traditioner som har gjorts i Sverige visar att ca 70 000 personer mellan 16-25 år begränsas i 

relation till äktenskap, eller villkor gällande partnerval som satts av familjen. En annan 

kartläggning baserad på 15- och 16-åringar i Stockholms stads skolor visade att 23 procent av 

flickorna inte fick ha pojkvän och att de förväntades vara oskulder när de gifte sig. 7 procent 

av flickorna och 3 procent av pojkarna hade såväl blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld, 

som restriktioner kring oskuld, äktenskap, skola och fritid. Man uppskattar att 38 000 flickor 

och kvinnor i Sverige har blivit könsstympade, varav 7 000 är under 18 år (SOU 2015:55). 

Eftersom det inte finns någon brottskod för hedersrelaterat våld i Sverige, vet man inte hur 

många sådana brott som har begåtts. Dock kan statistik från det Nationella Kompetensteamets 

stödtelefon ge en fingervisning om omfattningen. Mellan 13 mars och 19 december 2014 togs 

187 ärenden emot gällande 255 utsatta, där majoriteten var barn och unga (SOU 2015:55). 

Regeringen tillsatte en utredning (SOU 2015:55) som hade i uppdrag att föreslå en nationell  
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strategi till att förändra arbetet kring mäns våld mot kvinnor och HRV. Syftet med 

utredningen är slutligen att våldet ska upphöra och det poängteras att det rör sig om ett 

samhällsproblem. Utredningen lägger fram vikten av ökad kunskap inom samhället, både på 

myndighetsnivå och individnivå samt att det förebyggande arbetet ska hitta både offer och 

förövare tidigt och ge dessa det stöd och åtgärder som är nödvändiga. Man förklarar också 

vikten av samverkan och tydlighet kring våldet (ibid). 

 

1.2. Kulturkrockar och multikulturalism 

I Sverige värderas individens frihet och jämställdhet och familjen betraktas som ett kollektiv, 

bestående av självstyrande individer som alla har ett oberoende förhållande till staten 

(Schlytter & Linell 2009). Kvinnor har rätt till p-piller, abort och sexualundervisning, som 

också är obligatorisk. Tidigare forskning har visat på brister i socialtjänstens arbetsmetoder, 

då de arbetar efter ett familjeperspektiv som går ut på att hålla familjen samman, vilket kan 

krocka med förmågan att ta barnets perspektiv (Schlytter & Linell 2009). 

Grutzky och Åberg (2013) beskriver hedersideologin som en ideologi som är odemokratisk 

eftersom den bortser från de mänskliga rättigheterna och tyder på antifeminism och 

främlingsfientlighet. De menar att det är riskabelt att ifrågasätta eller bryta dess normer. 

Författarna betonar att rädslan att stigmatisera specifika religiösa eller etniska grupper förstör 

förutsättningarna för opinionsarbete och förändring. Författarna påpekar att 

multikulturalismen innebär att man belönar orörliga kulturer istället för att främja en 

kulturblandning, vilket gör det gemensamma samhället ointressant och skapar konservativa 

ideal (ibid). 

 

1.3. Förförståelse 

Min egen förförståelse före min research inför uppsatsarbetet var att hedersvåld förknippas 

med Islams trosföljare och att det främst är unga tjejer som drabbas, samt att det främst är 

deras manliga släktingar som kontrollerar och straffar dem. Fallen med Fadime Sahindal och 

Pela Atroshi har bidragit till min förförståelse då det är dessa fall som uppmärksammats mest. 

 

1.4. Anknytning till socialt arbete 

Socialtjänstens portalparagraf SoL kap 1 § 1, säger att socialtjänstens mål är att främja den 

sociala tryggheten och jämlikhet i levnadsvillkor för människor, samt att kap 5 § 1 punkt 1 

anger att socialnämndens uppgift är att arbeta för att barn och unga ska växa upp under trygga 

och goda villkor. Enligt kap 5 § 11 ska socialnämnden arbeta för att ge stöd och hjälp till  
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brottsoffer. Vidare framgår av samma paragraf att man särskilt ska uppmärksamma att 

kvinnor som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp kan behöva hjälp och stöd i 

syfte att förändra sin situation (riksdagen.se 2018). Härav framgår alltså att socialtjänsten ska 

skydda, värna, omhänderta och vårda personer som lever i samhället, vilket innebär att det 

ingår i deras uppgifter att arbeta med hedersrelaterat våld. Personer som blir utsatta för 

hedersrelaterat våld behöver stöd från samhället för att kunna ta sig ur sin utsatthet. 

 

1.5. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet kring hedersrelaterat våld ser ut i 

organisationer och föreningar i några kommuner i Sverige. Vidare är syftet att ta reda på om 

aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld skiljer på det våldet och våld i nära relationer 

och ur vilket perspektiv de ser hedersrelaterat våld, samt hur de anser att arbetet kan 

förbättras. 

1.6. Frågeställningar  

Skiljer olika aktörer i Sverige på hedersrelaterat våld och våld i nära relationer? 

Hur arbetar aktörerna med hedersrelaterat våld? 

Hur kan arbetet förbättras enligt aktörerna? 

Ur vilket perspektiv ser aktörerna hedersrelaterat våld? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Definition av mäns våld mot kvinnor 

Män har under en väldigt lång tid använt våld som ett sätt att utöva makt och kontroll över 

kvinnor (Scheffer Lindgren 2009). I Sverige har man betraktat mäns överordning över 

kvinnor som något naturligt och det har varit lagligt för män att aga och våldta sin fru. Våldet 

kan ta sig i olika uttryck, såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. År 1864 infördes 

en lag mot allt våld mot en maka och först 1965 kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet. 

En annan milstolpe i sammanhanget kom 1982, då mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

fick en enskild plats under allmänt åtal, vilket innebar att detta kom att anses som en egen 

form av misshandel. Under 1990-talet skedde en kvinnofridsreform, som ledde till bland 

annat ett flertal lagändringar och olika myndighetsuppdrag. Reformen resulterade också i ett  
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nytt perspektiv på mäns våld mot kvinnor, könsmaktsperspektivet. Det innebär att våldet ses 

som en produkt av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män på strukturell nivå. 

Utöver de fysiska konsekvenserna av våldet kan det även finnas konsekvenser som isolering, 

sjukskrivning, ekonomiska problem, arbetslöshet m.m. (ibid). 

Mer än 25 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor görs årligen och man räknar med att 

det finns ett stort mörkertal SOU 2015. Det är oftast en bekant till kvinnan som utför våldet 

och det sker oftast i hemmet. Samhällskostnaden för kvinnovåldet i Sverige beräknas uppgå 

till 1,5 miljarder kronor per år (ibid). SOU:s rapport från 2015 har presenterat att 

samhällskostnaden för våld mot kvinnor i nära relationer inklusive förlorad livskvalitet uppgår 

till 19,2 miljarder kronor per år och exklusive förlorad livskvalitet ligger det på 10 miljarder 

kronor per år (ibid). 

 

2.2 Definition av hedersrelaterat våld 

Kärnan i hederskulturen är enligt Grutzky och Åberg (2013) att mäns heder upprätthålls 

genom släktens flickors och kvinnors påstådda eller faktiska beteende. Fokus ligger främst på 

att kvinnan ska vara oskuld då hon gifter sig. Detta innebär att flickor och kvinnor 

kontrolleras i olika utsträckning, vilket kringskär deras valmöjligheter såväl vad gäller deras 

vardagliga liv som större livsval. Valen kan gälla kläder, smink, vänner, utbildning och 

livspartner. Flickorna och kvinnorna kan kontrolleras av många olika personer såväl inom 

släkten, som utanför och även av personer som bor på andra håll i världen. Då någon anser att 

flickan eller kvinnan uppvisat fel sorts beteende kan bestraffningen vara verbal genom 

kränkningar, social genom utfrysning och fysisk genom våld. Den starkaste formen av straff 

är mord. Genom bestraffningen återfår släkten så sin heder. Våld eller hot om våld kan också 

ges i förebyggande syfte (ibid). 

Även pojkar kontrolleras och bestraffas i viss mån, men det är betydligt vanligare att flickor 

drabbas (Grutzky & Åberg 2013). Grutzky och Åberg (2013) tar upp ett exempel om en ung 

man som åkte till ett annat land för att kunna vara med i en Prideparad, men blev upptäckt av 

en släkting. Tio minuter senare vet hela hans familj på hemorten att han är homosexuell, något 

som inte är accepterat inom hederskulturen (ibid). 

Det har debatterats kring huruvida hedersrelaterat våld är att betrakta som en form av våld 

som är relaterat till en viss kultur, eller om det är ett exempel på patriarkalt våld. Grutzky och 

Åberg (2013) visar att det hedersrelaterade våldet skiljer sig från det patriarkala våld som 

utförs mot kvinnor generellt genom att det planeras och utförs kollektivt och är accepterat 

inom gruppen (släktingar, landsmän), medan mäns våld mot kvinnor i övrigt oftast utförs av 

en man som har eller har haft en relation med kvinnan och detta våld är inte accepterat av 

samhället (ibid). 
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I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck, samt våld i samkönade relationer (regeringen.se 2007) framgår regeringens 

definition av HRV. Där klargörs att HRV grundas i kulturella föreställningar om kön, makt 

och sexualitet. Grunden för hedersrelaterat våld är detsamma som gällande mäns våld mot 

kvinnor och det finns även andra likheter, bland annat som att våldet utövas av en person i en 

nära relation. Även synen på mäns och kvinnors sexualitet som det centrala är gemensamt 

inom HRV och mäns våld mot kvinnor generellt. Det hedersrelaterade våldet utmärker sig 

genom att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och starkt kopplad till 

kollektivet. Man har fokus på oskuld och flickors och kvinnors beteende eller påstådda 

beteende är så betydelsefullt att familjens anseende är beroende av det. Kontrollen av 

flickorna och kvinnorna kan handla om klädval, umgänge, utbildning, arbete, äktenskap och 

skilsmässa. Hedersvåldet kan leda till såväl hot om våld och våld. Inom HRV kan det finnas 

flera förövare och de kan vara såväl kvinnor som män och även offren kan vara både flickor, 

pojkar, kvinnor och män. Då HRV är av kollektiv natur kan det tillåtas av familjen och den 

nära omgivningen, såväl av kvinnor som män. Av denna anledning kan det vara lämpligt med 

särskilda insatser i kampen mot HRV. Det är nödvändigt att ha särskild kunskap om HRV och 

att använda särskilda rutiner i arbetet med HRV. Det framgår också att hederstänkande 

existerar i olika religioner och kulturer och att det även kan påträffas utanför religiösa 

sammanhang (ibid). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring hedersrelaterat våld. Kultur och religion, 

patriarkala maktstrukturer och hederskultur i klansamhällen är några av ämnena som 

behandlas. 

3.1. Är hedersrelaterat våld en produkt av kultur eller religion? 

Enligt Wikström och Ghazinour (2010) har HRV sin grund i värderingar utifrån religion, 

etnicitet eller nationell härkomst. Dock, menar författarna, varierar tonvikten på religion eller 

kultur inom olika nationella sammanhang, som påverkas av exempelvis invandringshistorik, 

värderingar och normer för jämlikhet mellan könen. Man har funnit både etnonationella och 

religiösa förklaringar för HRV. Gränsdragningar mellan migranter och majoriteten har 

konsekvenser för processer för integration och integrationspolitiken och har i flera samhällen 

möjliggjort etnocentriska, antireligiösa eller rasistiska röster om invandrare och deras 

integration (Wikström & Ghazinour 2010). Även om det inte finns stöd för HRV i någon 

specifik religion, är det särskilt utbrett i starkt patriarkala och traditionella samhällen där 

islam är den rådande religionen, vilket främst berör Egypten, Turkiet, Libanon, Jordanien, 

Irak, Pakistan och Syrien. Migrationen har resulterat i att HRV förekommer i europeiska 

länder i väst (Grzyb 2016). 
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Wikström och Ghazinour (2010) menar vidare att debatten om HRV i Sverige kretsar kring 

kulturella skillnader utifrån jämlikhet mellan könen och att rapporter om HRV i Europeiska 

länder skapar skarpa gränsdragningar mellan invandrare och majoritetssamhället (Wikström 

& Ghazinour 2010). Korteweg (2014) menar att etiketten ”hedersmord” används för att 

stigmatisera och rasifiera invandrargrupper, samtidigt som det skapar en uppfattning om att 

majoritetssamhället är präglat av jämställdhet och individuell frihet (Korteweg 2014). 

Författaren säger att ett starkt fokus på HRV hos invandrargrupper döljer våldet i nära 

relationer, vilket är mycket vanligare i denna grupp än HRV (ibid). För att motverka kulturell 

relativism, eller att hedersrelaterade brott rättfärdigas med argumentet att det beror på 

kulturen väljer bland annat byråkrater och forskare i Storbritannien att benämna det ”så 

kallat” hedersvåld, eller ”hedersvåld”. Tanken är också att motverka att en hänvisning till 

kulturen kan leda till ett lägre straff, samt att man vill framhäva att det inte finns någon heder i 

att döda någon, oavsett kulturell bakgrund (Korteweg 2014). För att undvika stigmatisering av 

grupper kan man använda mer neutrala begrepp som våld i nära relationer eller våld mot 

kvinnor, istället för HRV. Dock riskerar man då att förbise behovet av att ta itu med ett socialt 

problem som påverkar många familjer i vårt samhälle. Den multikulturella diskursen antar 

ofta att minoritetssamhällen är homogena med statiska kulturer. Ett fokus på skillnader mellan 

grupper förstärker synen på kulturer som slutna, snarare än något som utvecklas och något 

som kan diskuteras inom gruppen. När det gäller HRV är det nödvändigt att klargöra vad 

kultur innebär, eftersom det har beskrivits som kulturella traditioner som är specifika för vissa 

grupper (ibid). 

På hemsidan för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) står att finna att forskning har visat 

på en koppling mellan religion och HRV, men att det inte finns en koppling mellan HRV och 

en särskild religion, utan att det förekommer inom olika kulturer och religioner (NCK u.å.-a). 

Forskning visar också på att hederskoden går att spåra till kulturer främst i Medelhavsområdet 

och Asien (NCK u.å.-b). 

 

3.2. En kombination av kultur och patriarkala maktstrukturer 

I ett försök att inte framstå som islamofobiska eller rasistiska konstaterade Europarådet efter 

terrorattackerna den 11 september 2001, att hedersrelaterade brott härrör från kulturella, 

snarare än religiösa rötter (Reddy 2008). Representanter för de svenska myndigheterna har 

haft en neutral inställning till HRV och undvikit HRV-konceptet, men betonat att man måste 

bekämpa allt förtryck mot kvinnor. Detta har lett till kritik från journalister och författare, 

många med invandrarbakgrund, för att inte ha erkänt sårbarheten och utsattheten, särskilt för 

de kvinnor och flickor av annan än etnisk svensk härkomst (Wikström & Ghazinour 2010). 

Reddy (2008) visar att synen på hedersrelaterat våld som en kulturell tradition eller som 

könsbaserat våld påverkar hur kvinnorna skyddas och förebyggandet av hedersrelaterade 

brott. Författaren menar att för att inte minska rättigheterna för de kvinnor som tillhör en  
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minoritet och för att undvika en stigmatisering av dem, bör man ha en nyanserad bild av 

hedersrelaterat våld och varken se kulturen som enda förklaring eller helt bortse från att 

kulturen är en faktor i detta våld (ibid). 

Wikström och Ghazinour (2010) påpekar att i den svenska debatten förklaras ofta HRV som 

invandrares misslyckande att anpassa sig till svenska könsnormer och värderingar. De lyfter 

också andra röster i debatten, såsom att HRV inte har en koppling till kultur, utan är ett 

resultat av patriarkala maktstrukturer som dominerar alla samhällen (ibid). Korteweg (2014) 

framför att kultur ger mening åt seder, även våld, vilket innebär att kultur präglar alla former 

av våld inom såväl minoritets-, som majoritetsgrupper. Korteweg (2014) menar att detta våld 

är kulturellt och historiskt specifikt, men kan förändras, liksom alla sociala fenomen förändras 

genom de kulturella, politiska och ekonomiska krafter man lever i. Invandrargrupper lever 

generellt efter hemlandets vanor, men omdefinierar dem i det nya landet. Därigenom behöver 

våld mot kvinnor i invandrargrupper förstås i relation till den historiska bakgrunden till 

migrationen och till den etniska och religiösa bakgrunden hos gruppen. Det bör även förstås i 

relation till integrationspolicys och hur man uppfattar könsrelaterat våld i 

invandrarmottagarlandet (ibid). 

När män blir straffade, är det för att de varit med ”fel” kvinna. Kvinnor deltar i hedersmord 

för att upprätthålla patriarkala regler. Hedersmord kan ses som både ett uttryck för patriarkal 

makt för att underkuva kvinnor och som en manifestation för att straffa kvinnor för motstånd 

(Grzyb 2016). Reddy (2008) påpekar, liksom Grutzky och Åberg (2013) att eftersom även 

män drabbas av HRV, kan det inte betraktas som mäns våld mot kvinnor. 

Reddy (2008) påtalar att både homosexuella kvinnor och män utsätts för HRV, vilket enligt 

författaren tolkas som att hedersreglerna och våldet det resulterar i handlar om att upprätthålla 

patriarkala, heterosexuella normer i relation till kvinnor, men också en heteronormativitet som 

påverkar såväl kvinnor som män generellt (ibid). Ryktesspridning kring kyskhet för kvinnor 

har en avgörande roll då det begränsar hennes handlingsutrymme och påverkar hennes sociala 

ställning. Då det uppstår rykten om en kvinna, påverkar det anseendet för både henne och 

männen i hennes familj. Traditionen påbjuder att pojkarna eller männen i familjen kontrollerar 

flickan eller kvinnan i syfte att upprätthålla männens heder inom familjen. På detta sätt har 

ryktesspridning en dubbel roll då det kontrollerar både kvinnor och män (Rexvid & Schlytter 

2012). Liksom Grutzky och Åberg (2013) beskriver Wikström och Ghazinour (2010) att det 

finns skillnader mellan våld i nära relationer och HRV genom att det är accepterat av och 

uppmuntras av en kollektiv struktur kring kvinnorna, främst inom familjen och släkten. 

 

3.3. Mansrollen ett problem? 

Grzyb (2016) visar att hedersrelaterat våld mot kvinnor är en manifestering av en maskulin 

kris som sker då män får en lägre position i samhället i jämförelse med majoriteten, vilket  
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leder till en snedvriden manlig identitetsbild. Detta, menar författaren, främjar våld och 

misogyni. Konflikten beror även på att invandrarkvinnor får mer rättigheter och friheter i det 

nya landet, samt att de blir mer ekonomiskt självständiga. Kvinnorna kan också ta avstånd 

från hemlandets kulturella värderingar, vilket även det kan öka konflikten. Författaren menar 

att man behöver såväl stärka kvinnorna som utsätts för detta våld, som omforma den manliga 

identiteten med avseende på maktaspekten (ibid). 

Att männens kontroll över kvinnorna legitimeras av hotet om att få ett dåligt rykte och 

maskuliniteten är beroende av mannens förmåga att kontrollera sina kvinnor, klargör hur svårt 

det är att lösgöra sig från hederskulturen (Rexvid & Schlytter 2012). Straffen har också en 

avskräckande inverkan på andra kvinnor och flickor som vill utmana den sociala ordningen 

och desto hårdare straff, desto mer avskräckande är effekten. Detta håller kvar kvinnor i en 

undergiven ställning (Grzyb 2016). 

 

3.4. Strategier för förändring 

För att kunna bekämpa våldet mot kvinnor måste man förändra medvetenheten och utmana 

existerande tankesystem om kön och maskulinitet (Grzyb 2016). Korteweg (2014) menar att 

hedersrelaterat våld bör ses som det könsbaserade våld som finns i alla samhällen och är 

negativ till att de politiska policys som framtagits för att bekämpa det hedersrelaterade våldet 

särskiljer detta våld från könsbaserat våld (ibid). 

Rexvid och Schlytter (2012) lyfter att det inte räcker att skydda och stötta offren, utan att det 

är nödvändigt att förändra attityderna hos män som förespråkar och/eller praktiserar 

hederbaserade traditioner. Projektet ”Sharafs hjältar” inriktar sig på att genom utbildning och 

samtal förändra attityder gällande hedersrelaterade normer och värderingar hos män i Sverige 

med rötter i hederskulturen. Flera av deltagarna i Sharafs hjältar uppgav att de hade lärt sig att 

ersätta maskulinitet med mänsklighet. Några ansåg att det fanns likheter mellan svenska män 

och män med invandrarbakgrund, såsom att överskatta sin maskulinitet och att man antas 

behöva framstå som tuff. En del av deltagarna uppgav att de vill ha ett äktenskap byggt på 

kärlek, vilket erkänner att även flickor har rätt till föräktenskapligt sex. Andra deltagare 

föredrar att en framtida partner är ”orörd”, vilket upprätthåller de hedersbaserade normerna, 

då det förutsätter att andra män kontrollerar den framtida partnern (ibid). 

Schlytter och Linell (2009) menar att då man fortsätter att följa hederskulturella värderingar 

efter att ha migrerat till Sverige hindras möjligheten för kvinnorna och deras barn att integrera 

flickor med hedersrelaterade problem i det nya samhället, eftersom flickornas fritidsaktiviteter 

begränsas och även deras deltagande i skolaktiviteter och interaktion mellan könen. Om 

socialtjänsten inte inser de förutsättningar flickorna har kan det resultera i att dessa flickor 

inte får samma rättsliga skydd som andra flickor (ibid). 
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Wikström och Ghazinour (2010) tar också upp att det rättsliga ramverket kritiserats som 

motsägelsefullt då det främjar föräldrarnas rätt framför barnens, trots att det är barnens 

intresse som ska prioriteras. Socialtjänsten har kritiserats för att vara familjeorienterad, vilket 

gör det svårt att byta fokus från familjens intressen till det individuella offret. Vid placering i 

skyddat boende krävs av säkerhetsskäl att den som utsatts för HRV lämnar familj och vänner 

för gott, vilket krockar med synen att familjen och det sociala nätverket kan stärka sårbara 

flickor och unga kvinnor (ibid). 

Då det gäller skyddat boende, känner de utsatta en ambivalens. De som placeras i skyddat 

boende upplever att en sorts begränsning och förtryck har bytts ut mot ett annat, eftersom de 

ibland blir mer isolerade än innan. Det finns en konflikt mellan de skyddade boendenas mål 

att separera offret och förövaren och stärka offrets självständighet och socialtjänstens mål att 

hålla samman föräldrarna och ungdomen (Wikström & Ghazinour 2010). 

 

3.5. Hederskultur i klansamhällen 

Författaren och journalisten Brinkemo (2014) menar att regeringens definition av HRV och 

förtryck är ofullständig, eftersom den inte tar hänsyn till hederskulturers ursprung och vad 

heder innebär i denna kontext, utan bara tar upp kulturens symtom. Brinkemo (2014) menar 

vidare att hederskulturen både skapats och har överlevt i samhällen utan stat. Han skriver att 

dessa klansamhällen lägger stor vikt vid en individs beteende eftersom det påverkar hela 

klanens anseende. Kvinnans oskuld är viktig i alla klansamhällen och en konsekvens av detta 

är den kvinnliga omskärelsen där man ibland även ofta syr ihop blygdläpparna i syfte att 

bevara hennes oskuld fram tills hon gift sig. Anledningen till att kvinnans oskuld är viktig har 

en kombination av olika förklaringar. Brinkemo (2014) nämner patriarkala strukturer och 

islam, men ställer sig kritisk till att islam skulle vara problemet eftersom hederskulturer även 

finns inom andra religioner och nämner i sammanhanget att kvinnor dödas i Indien på grund 

av hederstänkande. Han menar att det olika hederskulturer har gemensamt är ett klanbaserat 

samhälle. Brinkemo (2014) förklarar att anledningen till att kvinnans oskuld är så viktig är på 

grund av att faderskapet är väldigt viktigt att veta eftersom man måste känna till 

klantillhörigheten då klanen erbjuder skydd. De arrangerade äktenskapen beror också på att 

man söker allt bättre förutsättningar för skydd, men också för makt och kontakter. I 

förlängningen tryggas klanens framtid ekonomiskt på detta viset. Omvänt leder en 

uppluckring av traditionen att gifta sig med någon som ger kontakter och en bättre ekonomi 

sämre förutsättningar för överlevnad. Brinkemo (2014) jämför ur ett klanperspektiv en flickas 

vägran att gifta sig med en utvald blivande make med landsförräderi (ibid). 
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3.6. Specifikt bedömningsinstrument för hedersrelaterat våld 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) används PATRIARK för att vägleda bedömningen av och hur 

man hanterar risken för HRV. Det krävs att man gått en specifik utbildning för att använda sig 

av instrumentet och det är tänkt att användas i grupper där man antingen vet att det finns, eller 

där man misstänker förekomst av HRV historiskt. Man ser till olika riskfaktorer gällande 

våldets mönster, psykosocial status hos förövaren/förövarna, faktorer för sårbarhet och offrets 

bakgrund. Med hjälp av informationen bedömer man risken för allvarligt våld, den akuta 

risken för HRV, troliga offer och andra risker (ibid). 

 

4. Teoretisk referensram 

Detta arbete hör hemma i kritisk teori. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kritisk teori 

kännetecknas av en tolkande ansats, samtidigt som den kritiskt ifrågasätter den sociala 

verkligheten och kan ses som kritisk hermeneutik. Kritisk teori betonar att sociala 

förhållanden är historiskt skapade och präglade av maktasymmetrier och att de kan förändras. 

Teorin sätter kulturella aspekter på samhället i fokus och bör uppfattas som sammanhängande 

med ekonomiska och teknologiska förhållanden (ibid). Detta är den teoretiska utgångspunkt 

utifrån vilken resultatet kommer att tolkas och den går också väl ihop med de teoretiska 

begrepp jag valt att analysera mitt material med. 

 

4.1. Teoretiska begrepp 

Begreppen jag planerat att använda i min analys är kulturellt perspektiv och könsperspektiv. I 

avsnittet ”Material och metod”, nedan beskrivs närmre hur jag kommer att använda 

begreppen. Utöver dessa begrepp kommer jag, där det passar, att analysera resultatet med 

hjälp av tidigare forskning. 

Enligt Hanberger, Ghazinour och Mårald (2008) kan HRV tolkas ur olika perspektiv och ett 

par av perspektiven är könsperspektivet, och det kulturella perspektivet. Könsperspektivet 

utgår från att problemet ligger i mäns våld mot kvinnor och drar slutsatsen att det är ett 

världsomspännande strukturellt problem. Man menar att HRV handlar om mäns önskan att 

kontrollera kvinnors sexualitet och att våldet minskar ju mer jämlikhet som uppnås mellan 

könen (ibid). 

Det kulturella perspektivet understryker att hederstänkande som grundvärdering inte gäller 

alla individer i en kultur. Till skillnad från könsperspektivet kartlägger det kulturella 

perspektivet de subkulturella traditioner, värderingar och normer och har således mer fokus på 

kulturens betydelse än könsperspektivet. I detta perspektiv framhålls kollektivets rättigheter 

framför individens (Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008). 
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5. Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och berör urval, datainsamlings- och 

analysmetod, samt en presentation av intervjupersonerna. 

 

5.1. Val av metod 

Jag har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och har intervjuat fyra 

personer som arbetar med hedersrelaterat våld för att få reda på hur detta arbete går till utifrån 

mina frågeställningar. Kvalitativ ansats passade bäst eftersom jag inte ville kvantifiera något, 

utan ville gå på djupet och få veta mer om hur personer som arbetar med HRV upplever sitt 

arbete. Kvale och Brinkmann (2014) säger att en kvalitativ forskningsintervju handlar om 

kvalitativ kunskap och ord, inte kvantifiering och siffror. Enligt Bryman (2011) innebär en 

semistrukturerad intervju att man har en intervjuguide med klara teman, men att man också 

ställer följdfrågor under intervjun. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att det ger en 

viss flexibilitet, samtidigt som det finns en färdig grund med de teman man behöver ta upp 

under intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 60 minuter. 

 

5.2. Urval och tillvägagångssätt 

Jag har genom handledning fått tips på vilka organisationer och föreningar jag kan kontakta 

för att hitta intervjupersoner till min studie. Mitt val av aktörer beror dels på att studiens syfte 

är att ta reda på hur olika aktörer arbetar med hedersrelaterat våld och dels på att de i olika 

mån kommer i kontakt med varandra. Att undersöka flera olika aktörer kan visa om de arbetar 

med hedersrelaterat våld på olika sätt, vilket jag ville ta reda på. Jag har då skickat ett mejl 

eller ringt och berättat om min uppsats, inklusive syfte och frågeställningar och frågat om 

någon av de som arbetar med hedersrelaterat våld vill ställa upp på en intervju. I det fall  

jag pratat med den potentiella intervjupersonen har jag också informerat om att intervjun är 

frivillig och kan avbrytas när som helst, samt om konfidentialitet. Detta kallar Kvale och 

Brinkmann (2014) för informerat samtycke. Då jag har mejlat min förfrågan har jag bifogat de 

etiska riktlinjerna som följer i avsnittet nedan, se ”Etiska överväganden”. De jag kontaktat per 

telefon fick i god tid före intervjun ett mejl med samma information. Före intervjun skrev 

samtliga intervjupersoner på ett samtyckesavtal där jag gavs samtycke till att använda 

intervjumaterialet till min C-uppsats. Vidare har intervjuns villkor såsom tid, plats, längd och 

omfattning avgjorts av intervjupersonerna, samt att de har fått information om att det inte sker 

några negativa följder om de vill avbryta eller återkalla sin medverkan. Informanterna fick 

information om att jag är den enda som kommer att använda inspelningen och att jag behöver 

spela in intervjun och att inspelningen och utskriften kommer att förvaras så att obehöriga ej 

kommer åt materialet. Informerade också om att inspelningen raderas efter utskrift och att  
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utskriften i sin tur kommer att förstöras då uppsatsen är klar. De fick även veta att de kommer 

att anonymiseras om de inte önskar annat och att de får läsa uppsatsen när den är klar, om de 

så önskar. I samband med intervjun frågade jag om samtycke för intervjun och samtliga 

intervjupersoner skrev under en samtyckesblankett. 

 

5.3. Intervjupersoner 

Intervjupersonerna, härefter förkortat IP kommer från olika organisationer och föreningar i 

landet. Jag har intervjuat dem på deras respektive arbetsplats i en lugn miljö. 

IP 1 arbetar på Alla kvinnors hus (AKH) och har arbetat där sedan 2015. 

IP 2 arbetar i den ideella föreningen Brottsofferjouren (BOJ) och har arbetat med HRV i tio år 

och på BOJ har man arbetat med frågan sedan 2014. 

IP 3 arbetar inom socialtjänsten sedan 2010 och har arbetat med HRV under lika lång tid. 

IP 4 arbetar också inom socialtjänsten. 

Alla kvinnors hus erbjuder kostnadsfria stödsamtal, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 

och i mån av plats även för män, samt samtalsgrupper för bland annat barn som vuxit upp i 

våldsamma familjer (AKH u.å). Informanten från Alla kvinnors hus berättade att de bara tar 

emot personer från 18 år och uppåt, men i de fall yngre flickor söker hjälp utan målsman, kan 

de erbjuda stödsamtal och sen hänvisar de personen vidare till socialtjänsten eller BOJ. 

Informanten från BOJ berättade att det är en ideell organisation som arbetar med att ge stöd åt 

brottsoffer. Det finns ett antal brottsofferjourer i landet. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge den enskilde hjälp och stöd i form av bland annat 

vård, omsorg och service. Socialtjänsten arbetar utifrån principen om alla människors lika 

värde (NCK u.å.-c). 

 

5.4. Analysmetod  

Efter intervjuerna lyssnade jag noggrant igenom dem flera gånger och transkriberade dem. 

Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån begreppen kulturellt perspektiv och 

könsperspektiv. Analysen gjordes med hjälp av kodning. Kvale och Brinkmann (2014) 

framhåller att kodning är den vanligaste formen av dataanalys. Det innebär att man noggrant 

läser intervjuutskrifterna och kodar delar av texten med ett eller flera nyckelord, så att det ska 

bli lättare att identifiera innebörden av det som sagts. I princip allt kan kodas; normer, 

relationer, strategier, innebörder och specifika handlingar. Efter kodningen kan man skapa  
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kategorier. Dessa kan vara framtagna på förhand och kan plockas från teorin (ibid). 

Nyckelorden jag använt mig av i kodningen är alltså ovan nämna begrepp, kulturellt 

perspektiv och könsperspektiv. Dessa perspektiv valde jag att använda för att ta reda på hur 

organisationerna/föreningarna definierar HRV och om de formar sitt arbete utifrån en syn på 

offrens eller förövarnas kulturella hemvist som orsak till våldet, alltså det kulturella 

perspektivet, eller om de arbetar utifrån ett könsperspektiv. Detta på grund av att samtliga 

artiklar som nämnts ovan diskuterar vad denna syn får för effekter. Innehållsanalys valde jag 

eftersom den är lämplig att använda för att kunna svara på studiens syfte. 

Därefter skapade jag många olika kategorier i materialet som sedan slagits samman till fyra 

teman. Dessa teman har jag sedan redovisat och analyserat i ”Resultat” respektive ”Analys”, 

nedan. För att måna om intervjupersonernas anonymitet har jag varit noga med att inte uppge 

intervjupersonernas namn eller ålder och jag har valt att skriva ”hen” för att inte avslöja 

intervjupersonens kön. 

 

5.5. Etiska överväganden 

I arbetet med studien har jag följt de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2013). Dessa 

principer presenteras nedan. 

Informationskravet innebär att forskaren ger information om forskningens syfte till de 

berörda, att deras medverkan är frivillig och att den kan avbrytas när de önskar. De skall 

också informeras om saker som rimligen kan antas påverka deras vilja att delta 

(Vetenskapsrådet 2013). Informanterna informerades via mejl om såväl studiens syfte, som att 

medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. 

Samtyckeskravet handlar om informantens rättighet att bestämma över sin medverkan, varför 

samtycke skall hämtas från informanten. Samtyckeskravet innebär också att informanten har 

rätt att bestämma över om och hur länge de ska delta i forskningsundersökningen, samt om de 

ska avbryta sitt deltagande. Om informanten väljer att avbryta skall denne inte få några 

negativa följder av detta. Ett beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren är 

olämpligt (Vetenskapsrådet 2013). Jag inhämtade skriftligt samtycke från samtliga 

informanter och informerade i ett mejl om att det inte sker några negativa följder av att 

avböja, avbryta eller återkalla intervjun. 

Konfidentialitetskravet påtalar att uppgifter om deltagarna måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tag på dessa uppgifter och att enskilda personer inte skall kunna 

identifieras av utomstående personer (Vetenskapsrådet 2013). Informanterna informerades via 

mejl om att jag kommer att behöva spela in intervjun och att inspelningen enbart kommer att 

användas av mig och förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kan få tillgång till det, samt att  
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inspelningen raderas efter utskrift. Jag informerade vidare om att utskriften kommer att 

förstöras när uppsatsen är klar och att jag kommer att anonymisera informanten om hen inte 

önskar annat. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter forskaren får in genom undersökningen endast får 

användas till forskning (Vetenskapsrådet 2013). Uppgifterna jag fått in under arbetet med 

denna undersökning har enbart använts till forskning. 

 

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån fem teman. Det första temat, definitioner av HRV, 

inbegriper definitionen av HRV. Hur definierar de olika aktörerna HRV? Skiljer de på HRV 

och våld i nära relationer och hanteras de på olika sätt? Andra temat, arbetsmetoder, handlar 

om hur aktörerna arbetar med HRV. Här tas bland annat bedömningsinstrument och 

förebyggande arbete upp. I tredje temat, kvalité och förbättringar, beskrivs tankar om arbetets 

kvalité, samt vad som kan göras för att förbättra arbetet med HRV. I det fjärde och sista temat 

integration och kultur tas IP:s tankar om integrationens betydelse för HRV upp. Även så 

kallade kulturkrockar diskuteras. Analysen presenteras i ett eget avsnitt efter resultatet. 

 

6.1. Definition av hedersrelaterat våld 

En IP berättar om hur de definierar HRV och hur det skiljer sig från våld i nära relationer. 

Hen säger att de definierar HRV som all form av inskränkning på ens liv och sina mänskliga 

rättigheter och att det utmärker sig genom att det då rör sig om flera förövare. IP uppger också 

att de utsatta kan vara väldigt unga, vilket hen menar särskiljer HRV från våld i nära 

relationer. Även övriga IP definierar HRV som en form av våld som kan ha flera förövare, 

men en IP säger också att våldet alltid är planerat och flera IP lyfter att både kvinnor och män 

kan vara såväl förövare som offer, samt att det centrala i HRV är att kontrollera flickors och 

kvinnors sexualitet. En IP säger att man på politisk nivå fortfarande ibland diskuterar kring 

huruvida man ska skilja på HRV och våld i nära relationer och understryker att det finns en 

skillnad. Hen anser att det är ett hån mot de som utsätts för HRV att säga att det inte skiljer sig 

från våld i nära relationer, att man då säger att det de upplever är något annat än det 

egentligen är. Hen menar att det är viktigt att insatserna passar målgruppen, vilket förutsätter 

att det finns en adekvat definition, specifikt för HRV. 

Flera IP påtalar att även om HRV handlar om våld i nära relationer, är det viktigt att särskilja 

HRV från detta eftersom man annars missar mycket information. Som exempel nämner en IP 

kontroll och ryktesspridning. Hen menar att ryktena sprids inom den egna gruppen, vilket gör 

att en utsatt kvinna till slut kanske inte orkar bo kvar på orten eftersom alla tittar på henne och  

14 

 



ser henne som en dålig kvinna. En IP säger också att för de utsatta för HRV är det en ny 

situation när de kommer till Sverige, genom att kontrollen och förtrycket intensifieras. De 

som är utsatta för HRV vet då inte fullt ut vilka riskfaktorer som finns eller vad som kan 

hända, vilket gör det extra viktigt att se skillnaden mellan HRV och våld i nära relationer. 

 

6.1.1. Viktigt att definiera om det är hedersrelaterat våld 

En annan IP säger också att det är viktigt att definiera om det är HRV eller inte, eftersom 

våldet kan bero på till exempel psykisk sjukdom även om förövaren kommer från ett land med 

hederskultur. Hen betonar att det är viktigt att ta reda på vad våldet beror på, så att man inte 

tror att allt handlar om heder. 

Hen pekar på något som särskiljer HRV från våld i nära relationer. 

…När man utför det här våldet så uppstår ingen skam, utan man höjs av kollektivet för att man har 

utfört våldet. Det är också en stor skillnad, för dom ärendena i våld i nära relationer har ofta ångest 

och får dåligt samvete och köper presenter och sånt - det har jag aldrig hört under 6 år i heder, att 

dom har köpt presenter för att dom har ångrat sig, det dom har gjort, utan du höjs av gruppen. Att 

nu har du tagit hand om din familj, du har kontrollerat din unga flicka som försöker att springa ute 

med andra pojkar. 

En annan IP påpekar i sammanhanget att HRV inte grundar sig i en särskild religion, etnicitet 

eller kultur, utan att detta våld finns i olika samhällsskikt, klasser och socioekonomiska 

grupper. Hen belyser detta genom att nämna att det finns konservativa kristna samfund och 

MC-klubbar som också har slutna sammanhang där strukturerna är väldigt lika de 

kollektivistiska hederskulturerna, bland annat genom att dessa kulturer inte vill bli ifrågasatta. 

Hen säger också att de egentligen inte särskiljer HRV från övrigt våld i nära relationer, men 

nämner att man behöver ha en särskild kompetens kring vad man behöver ställa för frågor för 

att veta om det rör sig om HRV. Hen jämför det med att man behöver beakta vissa saker mer 

noggrant när en utredning gäller en förälder med en kognitiv funktionsnedsättning till 

exempel. Hen berättar att i kommunen där hen arbetar finns en rutin och riktlinjer för hur man 

ska arbeta med våld i nära relationer och här ingår också HRV och förtryck. Hen berättar att 

de dels tänker att mycket ändå är lika, eftersom det handlar i mångt och mycket om våld i nära 

relationer, men att det är viktigt att ha tillräcklig kompetens för att identifiera och särskilja 

HRV och förtryck från våld i nära relationer. Hen menar att dessa ärenden oftast rör sig om 

ungdomar och då arbetar de som ett vanligt ärende där de upptäcker att barn eller vuxna far 

illa med den skillnaden att det finns en del de behöver vara medvetna om när det gäller HRV 

och förtryck. 

Samma IP tycker att alla verksamheter har samma definition av HRV som utgår från en 

skrivelse från regeringen. Detta tycker hen är bra då det innebär att definitionen är densamma 

på verksamhetsnivå, oavsett var man bor. Dock lyfter hen att det, beroende på kompetens 

inom området, kan skilja sig på individnivå hur man definierar HRV och att detta kan påverka  
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kvalitén på arbetet. Hen säger också att kompetens är oerhört viktigt för att ta död på olika 

myter och fördomar, för att på så sätt motverka att det privata ”filtret” färgar av sig i det man 

gör. 

 

6.2. Arbetsmetoder 

6.2.1. Riskbedömningsinstrument och utbildning av 

yrkesverksamma 

Samtliga IP arbetar med stödsamtal för utsatta, tre av IP utbildar olika aktörer och alla IP 

informerar i olika utsträckning olika aktörer om HRV. Exempelvis har en av aktörerna ett 

samarbete med akuten, där de informerar om HRV. En annan av aktörerna arbetar med att 

utbilda yrkesverksamma om HRV och arbetar främst med att hjälpa brottsoffer och anhöriga 

genom stödsamtal, men har också vittnesstöd på Tingsrätten som den tilltalade kan prata med 

om hen mår dåligt vid rättegången. 

Tre av IP använder sig av riskbedömningsinstrumentet PATRIARK i arbetet med HRV. En IP 

uppger att man med hjälp av detta instrument gör en bedömning som utgår från riskfaktorer, 

sårbarhet och säkerhetsfaktorer. En av IP säger att de tittar på hur integrationen ser ut i 

samhället och hur stark rädsla den utsatta upplever. 

En av aktörerna använder istället en egen riskbedömningsmall och avgör om det är akut och 

gör en bedömning i stort för att avgöra om de behöver gå vidare, samt tar reda på vad 

personen själv vill. Utifrån det bestämmer de hur de ska gå vidare. Akuta ärenden kan vara 

när personen blivit utsatt för hot och inte kan gå hem, om någon riskerar att bli bortgift, eller 

om hen blivit utsatt för våld, berättar IP. Denna aktör får många av sina ärenden genom att 

polisen skickar dem kontaktuppgifter till de som är intresserade av brottsofferstödjande 

verksamhet. När det gäller HRV får de dock sällan ärenden via polisen, utan i stort sett alla 

kommer direkt till dem. IP säger också att när det gäller HRV söker de ofta hjälp väldigt sent, 

eftersom de ofta vuxit upp med våld, så det krävs ofta att det händer något utöver det vanliga 

som är mer akut. Denna aktör hjälper sen, vid behov, den utsatta vidare till socialtjänsten eller 

en annan aktör. 

 

6.2.2. Placeringar 

En av IP berättar vidare om hur de arbetar. Då de bedömt att personen behöver hjälp från dem  

 

16 



öppnar de en utredning, utreder och beviljar olika typer av insatser, beroende på vad personen 

har för behov av stöd och hjälp. Hen berättar att de först gör en bedömning av hur sårbar 

personen är, för att veta om hen behöver vara på ett skyddat boende som kan erbjuda mer 

stöd, eller om hen klarar sig mer själv. De kan också placera i familjehem eller HVB-hem 

också, allt efter personens behov. Hen uppger att det kan vara problematiskt att placera på 

HVB-hem eftersom de kommer för nära personalen och att de blir som ställföreträdande 

föräldrar, vilket gör att de utsatta blir svåra att flytta därifrån. Därför har de ett projekt där 

man bygger ett eget nätverk som inte består av professionella. Hen berättar att de utsatta 

måste hitta egna vänner som de har kontakt med för att de vill ha kontakt med dem, inte för 

att de arbetar med det. Hen tillägger att detta är en svår målgrupp att lyckas med på grund av 

deras sociala isolering.  

En av aktörerna erbjuder skyddat boende och denna IP säger att man inte bör bo på ett 

skyddat boende mer än ett par månader, då det inte är bra för dem att rota sig där, utan de 

behöver hitta något mer permanent boende. Det har hänt att någon bott hos dem ungefär ett år, 

men det är inte bra eftersom det blir jobbigt för dem att se många komma och gå och det blir 

mycket spring. Det vanligaste är att de bor där två, tre månader. Flera av IP betonar att det är 

problematiskt med skyddade boenden när det gäller HRV, eftersom de ofta lämnar familj, 

släkt och vänner för gott. Många väljer att gå tillbaka eftersom de inte klarar av ensamheten. 

Alla IP säger också att de utsatta blir väldigt isolerade när de lämnat familjen på grund av 

HRV eftersom familjen och släkten ställer sig bakom våldet. Detta gör att den utsatta inte bör 

ha kontakt med någon i sitt sociala nätverk eftersom det innebär en risk att åter utsättas för 

våld, vilket skiljer sig från våld i nära relationer, då utsatta inom denna grupp kan träffa 

exempelvis en vän eller syster då hen är på ett skyddat boende. 

 

6.2.3. Kontaktnätet är viktigt 

En IP berättar om det komplexa i att placera utsatta för HRV på skyddat boende. Till skillnad 

från när det gäller våld i nära relationer kan offer för HRV inte ha kvar någon i sitt kontaktnät 

och hen har dessutom genom att söka hjälp av myndigheter dragit ytterligare skam över och 

vanärat familjens heder. Då är det särskilt viktigt att fundera på hur man ska hjälpa den utsatta 

på lång sikt, genom att hjälpa hen att bygga ett socialt nätverk så att hen klarar av att inte 

återvända till familjen där hen blir utsatt för våld och förtryck. IP påpekar här att det nya 

sociala nätverket inte kan ersätta det biologiska nätverket, men att det kan vara ett gott stöd 

som gör att den utsatta inte återvänder till sin familj. Hen anser att det är viktigt att det är hög 

personaltäthet på boendena som tar emot personer utsatta för HRV, dels på grund av det 

sociala tomrummet som uppstår efter att hen lämnat familjen och dels eftersom de ofta har 

mer ångest nattetid. Vidare anser hen att det är viktigt att personalen har kompetens inom 

HRV. 
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Hen nämner att man bör ha den utsattas sociala nätverk och syskon i åtanke i arbetet med 

HRV. Man bör då kartlägga nätverket för att se vilka som eventuellt kan vara ett stöd för den 

utsatta och vilka som utgör ett hot. Hen menar att när det gäller våld i nära relationer där 

föräldrar utövar våld mot barnen kan man överväga att placera i barnets egna nätverk, vilket 

de eftersträvar, men när det handlar om att man försvarar familjens heder blir detta mycket 

svårt. Hen säger att det finns få i det biologiska nätverket som kan och orkar stå upp för den 

utsatta gentemot släktingar. Hoten mot den utsatta kan vara i form av bevakning, rapportering 

till föräldrar och våld, vilket kan komma från exempelvis kusiner eller en farbror eller 

mormor. Hen varnar i sammanhanget för användandet av tolk. Hen menar att det är vanligt att 

tolkar som delar samma kultur som den utsatta kan sprida rykten och använda förtryck och 

kontroll. Även personal inom myndigheter används för utpressning för att ta reda på 

uppgifter. Hen säger att det är så de ”jobbar”. En annan IP varnar för samma sak genom att 

säga att man behöver vara aktsam när man använder tolk då det har hänt att tolken prioriterat 

lojaliteten mot kollektivet före tolkeden. Hen menar att man behöver ta reda på om tolken 

känner den utsatta. Hen använder enbart telefontolk så att denne inte ska veta något om den 

utsatta. I de fall den utsatta har skyddade personuppgifter bestämmer hen och den utsatta i 

förväg ett kodnamn, samt att IP säger till tolken att inte efterfråga den utsattas namn. 

6.2.4. Förebyggande arbete 

En IP säger att det finns ett visst förebyggande arbete inom HRV på skolor, men att det 

behövs mycket mer förebyggande arbete överlag inom området. En av IP berättar att man på 

hens arbetsplats inte har något egentligt förebyggande arbete, men är med i ett projekt som 

arbetar förebyggande och det är en metod som provas för att se om det fungerar eller inte. 

Denna IP tycker att det överlag finns väldigt lite och dåligt förebyggande arbete inom HRV. 

Hen saknar beprövade arbetsmetoder och säger att det som görs är punktinsatser. 

En av IP berättar om det förebyggande arbete de bedriver. Hen arbetar förebyggande i viss 

mån genom att föreläsa på SFI (svenska för invandrare) och i Grundvux (kommunal 

vuxenutbildning på grundskolenivå) och tar då upp bland annat HRV, tvångsäktenskap och 

könsstympning. Hen säger att de ibland är på samhällsintroduktionen för nyanlända, men att 

de inte är på skolor och pratar om det så ofta. Hen tar upp att det ofta är det förebyggande 

arbetet som skärs ner när det är tufft ekonomiskt, vilket gör att de inte har ett regelbundet 

förekommande arbete. Dock ser hen en ljusning då regeringen i sin senaste 10-åriga strategi 

för arbetet mot våld, fokuserar på att man inte bara ska arbeta med våldets konsekvenser, utan 

även förebygga det genom att förebygga dess orsaker. Detta tycker hen är mycket positivt. 

Där en av IP arbetar, arbetar man också med gärningsmännen genom informerande samtal. IP 

ser en brist i arbetet med gärningsmännen då de inte har en specifik, utvärderad metod för 

arbetet med HRV. Hen berättar att man på hens arbetsplats arbetar utifrån kärnfamiljen med 

två föräldrar och barn. Detta gör att de får svårigheter i arbetet med gärningsmän inom HRV, 

eftersom de är flera gärningsmän som utövar våldet. IP säger här att de inte kan bedriva  
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behandlingsarbete med en hel släkt. De arbetar också med projekt som handlar om att påverka 

normer och värderingar för barns och kvinnors rättigheter. Hen betonar att detta görs i form 

av upplysande, informerande samtal och att de tar ansvar för att prata om våldet, men att det 

inte är evidensbaserat. 

 

6.2.5. Samverkan 

Samtliga aktörer arbetar genom samverkan med aktörer från olika professioner. En av IP 

säger att kvalitén på samverkan varierar stort mellan olika kommuner. Hen menar att på vissa 

håll fungerar samverkan jättebra med polisen och dåligt med socialtjänsten, till exempel. 

En av IP berättar att de samverkar väldigt mycket med polisen, skolor, SFI, Migrationsverket, 

Skattemyndigheten, organisationer och med hela socialförvaltningen. Hen säger att 

samverkan gör arbetet framgångsrikt, då det är viktigt att man tillsammans arbetar runt 

personen. De är med i flera andra nätverk och jobbar mycket med samverkan för att hjälpa 

varandra. Hen berättar att samverkan finns till för att de ska veta vad det finns för 

verksamheter. Hen säger också att mycket av deras arbete går ut på konsultation om vad man 

ska göra och tänka på i olika ärenden. 

I ärenden som gäller barn sker samverkan genom Barnahus, där såväl arbetsplatsen en av IP 

arbetar på, som rättsväsende och hälso- och sjukvård samverkar. Hen säger att det saknas 

motsvarande samverkansforum för vuxna. Hen berättar i sammanhanget att det finns en 

samverkansgrupp mot våld i nära relationer som tagit fram en SIP (samordnad individuell 

plan) specifikt för våldsutsatta. IP säger att denna SIP dock är mycket dåligt använd. Hen 

upplever ett gott samarbete med polis, lokalt och att samverkan med bland annat hälso- och 

sjukvården fungerar väl. I detta nätverk ingår bland annat kyrkan, olika religiösa samfund, 

hälso- och sjukvård, skolan, integration, BOJ och Polismyndigheten. IP nämner att 

kommunen har en övergripande samverkansplan där det tydligt framgår vad respektive 

verksamhet har för uppdrag. Detta tydliggör vad aktörerna kan förvänta sig av varandra, vilket 

underlättar samverkan. 

 

6.3. Kvalité och förbättringar 

6.3.1. Kompetensen har ökat 

Ett par av IP tycker att kompetensen kring HRV har ökat märkbart under de senaste åren och 

en av IP uttrycker det som att samhället har kommit ikapp. En av IP tycker att arbetet med 

HRV är av god kvalité och säger att hen kan tänka sig att det finns skillnader beroende på var 

i Sverige man befinner sig, eftersom det är så när det gäller våld i nära relationer. Övriga IP  
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ser tydliga regionala eller lokala kvalitéskillnader i arbetet med HRV, som resulterar i att de 

utsatta får sämre hjälp. En IP menar att man i en liten kommun inte har rätt kunskaper och 

förutsättningar eftersom de inte är vana vid dessa ärenden. Även en annan IP säger att 

kompetensen och därigenom också kvalitén påverkas negativt av personalomsättningen. Hen 

understryker vikten av att se skillnad på HRV och våld i nära relationer eftersom man annars 

missar väldigt mycket information, vilket påverkar kvalitén negativt. Något annat som tas upp 

angående kvalitén är att personer som kommer hit på anknytning till någon som bott här i ett 

antal år får ingen kontakt med, eller information från myndigheter om hur det fungerar i det 

svenska samhället, vilket gör att dessa personer lätt hamnar ”mellan stolarna”. 

 

6.3.2. Ekonomiska medel för arbetet med hedersrelaterat våld 

Samtliga IP är överens om att förutsättningarna för att arbeta med HRV har blivit bättre med 

tiden, genom att man fått upp ögonen för det mycket mer och för att resurser sätts in snabbare 

nu. En IP säger att förutsättningarna har förbättrats både genom att det satsas mer ekonomiskt 

på det nu och genom att man pratar mer om det. Detta leder till förfrågningar om utbildningar 

och hen tror också att det leder till att många tar till sig informationen. Ännu en effekt är att 

de utsatta ser att det är någon som förstår deras problematik. En IP säger att HRV är en 

prioriterad fråga och att det finns ekonomiska medel, det handlar om att kommunerna ska ha 

möjlighet att hinna söka pengar. Hen säger också att kommunerna nu tilldelas pengar till 

utbildning och satsningar mot våld, utifrån invånarantal, just för att det inte ska hänga på om 

kommunen söker medel eller inte. En IP säger att människor som arbetar med HRV har mer 

kompetens i ämnet idag, i jämförelse med för 10 år sedan. 

IP påminner också om att det utifrån en kvalitétsaspekt är viktigt att särskilja HRV från våld i 

nära relationer eftersom det blir katastrofalt om man inte förstår att det kan finnas flera 

gärningsmän, eller om man inte tittar noga på nätverket och tar hänsyn till det när man 

placerar i skyddat boende. Detta är viktigt för att det kan finnas flera gärningsmän som letar 

efter de utsatta. 

 

6.3.4. Förslag på förbättringar 

IP har olika förslag på förbättringar för att öka kvalitén på arbetet med HRV. En IP tycker att 

man ska informera mer till ungdomar om vart de kan vända sig. En annan IP nämner den höga 

personalomsättningen som en faktor som påverkar kvalitén negativt, eftersom kvalitén 

påverkas mycket av personalens engagemang i frågan och då personal byts ut försvinner 

ibland också själva frågan. Två av IP säger också att kvalitén påverkas negativt då en 

kommun inte har en person som arbetar specifikt med HRV, utan den som arbetar med de 

ärendena också arbetar med andra typer av ärenden. Hen menar att det försvinner lite i  
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mängden då när det inte finns någon som arbetar med det konstant och att man behöver 

fräscha upp minnet gällande bland annat lagar, om det går lång tid mellan ärendena av en viss 

typ. Hen lyfter också att kvalitén på arbetet blir bättre när det är någon ”eldsjäl” som arbetar 

med det, som engagerar sig mer i just den frågan. 

En IP menar att arbetet med gärningsmännen inom HRV behöver utvecklas eftersom det inte 

finns evidensbaserade arbetsmetoder för detta. En av IP påpekar att det kan vara svårt att hitta 

fungerande metoder då det är många gärningsmän i ett och samma ärende. 

IP ger förslag på förbättringar av olika slag. Ett förslag som kommer från flera av IP är att 

arbeta mycket mer förebyggande. Det förebyggande arbetet nämns av IP som både viktigt och 

något som behöver utvecklas. Ett förslag på förebyggande arbete är att bilda team med olika 

kompetenser som åker ut till flyktingförläggningar och pratar, samt satsningar i skolan genom 

att prata i grupper och visa filmer. Andra förslag är att arbeta med frågan på fritidsgårdar och 

att arbeta på strukturell nivå med att inte göra skillnad på kvinnor och män. Exempel som 

nämns är att kvinnor och män ska bada tillsammans och att alla barn har rätt att vara med i 

gymnastiken, i sexualundervisningen och på skolresor. Satsningar bör då enligt en IP läggas 

på skolor, mödravårdscentralen och barnavårdscentralen och förebyggande arbete med att 

prata om detta område. IP beskriver detta genom att säga: 

…att man inte följer deras struktur, utan nu är det såhär; här lever vi, här har alla mänskliga 

rättigheter, alla har rätt att få gå till badhus och bada. Det är inte skillnad på män och kvinnor. Men 

så är det litegrann att man är lite ambivalent i samhället. För dom vill så gärna att dom här 

kvinnorna ska få bada. Och då blir dom så trygga för att då vet dom…då kan dom säga till sin man 

”ja, men jag får gå dit bara för det är kvinnor där”. Men då ser vi ju bara till att det fortsätter det 

här förtrycket. Vi har det här som vi har i Sverige, vi har mänskliga rättigheter, vi har fri åsikt, vi 

har religionsfrihet. Vi måste kunna följa det här. Vi, alla kvinnor och män är lika mycket värda, vi 

är jämlika. Då bygger vi upp ett samhälle utifrån det. Sen har dom med sig en massa saker och 

dom har svårt att anpassa sig. Jag förstår det, men då får dom tid innan dom anpassar sig och sen 

så…För vi kan ju inte börja anpassa oss efter hur dom vill ha det. För då står vi ju inte fast vid 

nånting till slut då. 

Förbättrad integration nämns också i sammanhanget. En IP nämner i sammanhanget att 

Migrationsverket har haft framgångsrika kvinnogrupper där sexualitet och våld diskuterats. IP 

säger att det skulle behövas mansgrupper för de utländska männen som utövar HRV och säger 

att det kanske behövs en man från samma kulturella grupp som kan nå dem på ett annat plan. 

Hen lyfter att man måste arbeta med helheten och inte bara flytta de utsatta. 

Ett annat förbättringsförslag är att ha en HRV-strateg i kommunen som hjälper till med att 

göra en handlingsplan som förankrar de nedåtgående leden, samt att man uppdaterar 

handlingsplanen och ser till att alla inom kommunen tar del av all utbildning och forskning i 

ämnet. IP tillägger att det krävs en strateg för just HRV eftersom det är ett stort område och 

säger också att det kommer bli mer och mer av HRV-problematiken framöver på grund av 

flyktingtillströmningen. En IP tycker att samverkan mellan kommungränserna kan förbättras 

och säger att det är viktigt med denna samverkan och samarbetet eftersom mindre kommuner  
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inte har samma förutsättningar att ha lika många insatser för våldsutsatta. Detta gör att 

kvalitén på insatserna varierar mellan olika kommuner i landet. 

En annan IP berättar att de arbetar med att ta fram rutiner för att förbättra samverkan mellan 

handläggare inom våld i nära relationer och barnhandläggare, för att det ska bli så bra som 

möjligt i HRV-ärenden, så att varken barn eller förälder hamnar i kläm. Hen menar att detta är 

en sårbar grupp då de ofta varit mycket kontrollerade och isolerade, inte fått gå SFI, vilket 

utgör ett hinder för dem. 

En annan IP skulle vilja att det fanns ett hus för personer som utsatts för HRV och förtryck, 

motsvarande Barnahus för barn som utsatts för brott. Hen vill att det ska finnas olika aktörer 

som har kunskap om heder och som samverkar med varandra, så att de är samlade på ett 

ställe. Hen säger vidare att det idag är väldigt utspritt vad folk har kunskap om HRV och att 

polisen generellt ligger långt efter kunskapsmässigt inom heder. Enligt IP ser de dessa brott 

som våld i nära relationer. 

Någon IP nämner att samverkan bygger mycket på person, men vill att det istället ska bygga 

på funktion. Hen förklarar att människor är sociala varelser som är relationsinriktade och att 

samverkan bygger på att hen vet vem till exempel diakonen i Svenska kyrkan är och att 

diakonen i sin tur gärna vet vem hen är och var hen arbetar. Vidare berättar IP att det är 

viktigt med eldsjälar i olika verksamheter när det gäller våld i nära relationer och HRV. När 

dessa eldsjälar slutar sin tjänst, minskar engagemanget i frågan. Därför vill hen att det ska 

finnas en tydlig arbetsbeskrivning för till exempel socialsekreterare, polis och diakon, att de 

även har i uppdrag att samverka lokalt, eller regionalt. Slutligen tycker hen att man skulle 

kunna samverka genom SIP-möten, som socialtjänsten kan sammankalla till, i mycket större 

utsträckning än man gör. 

Andra förslag på förbättringar som nämns är att prata och föreläsa om HRV i alla instanser, 

allt från rättssalar, advokater, åklagare och poliser, för att sprida mer kunskap. En IP säger att 

det idag är de som är intresserade av dessa kunskaper som tar emot det, men inte andra och 

påpekar att det är dåligt att dagens socionomer inte utbildas inom HRV. 

 

6.3.5. Brist på utbildning i hedersrelaterat våld inom olika 

instanser 

Då det gäller det som görs på politisk nivå anser en IP att man prioriterar frågan genom 

regeringsförslag och lagändringar mot tvångsäktenskap. Hen säger dock att personer som 

arbetar inom rätten skulle behöva gå utbildningar och kurser eftersom de enligt hen dömer 

konstigt utifrån Föräldrabalken genom att döma att barn ska bo hos föräldrar även om de slår 

dem. Hen menar att man dömer efter vad föräldrarna önskar istället för efter barns bästa, 

vilket hen ser som ett stort problem. En annan IP tycker att man arbetar aktivt med frågan på 

politisk nivå och menar att regeringen har varit tydliga med att våldet ska bekämpas och att  
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det behöver prioriteras av socialtjänst och andra myndigheter. En IP säger att just det att det 

finns riktlinjer, handlingsplaner och en struktur för hur vi ska jobba i den här frågan höjer 

kvalitén. En annan IP tycker att arbetet på politisk nivå är bra eftersom de arbetar på olika 

plan och tar fram olika regeringsförslag. 

En av IP påtalar att HRV-problematiken finns överallt och säger att man inte kan tänka att 

problemet inte finns i en kommun för att det inte finns många invandrare där. Hen säger också 

att hen tror att det är vanligt att missa rätt många för att man inte vet vilka frågor man ska 

ställa, eller hur man ska ställa dem. Man kan då missa att en tjej är utsatt för HRV för att man 

tror att det handlar om en tonårsrevolt. 

 

6.4. Integration och kultur 

6.4.1. Integrationen är viktig 

En IP lyfter att liksom andra kulturer förändras hederskulturer också och säger att det går åt 

rätt håll. Hen belyser detta med ett exempel: 

Det var en som berättade om ett…jag pratade med en som…hon hade varit nere i ett flyktingläger i 

Kurdistan och haft stödgrupper för unga flickor som hade varit sexslavar hos IS och sådär. Och då 

var det väldigt mycket farbröder och morbröder och sådär som ville ta dom här flickorna av daga 

för att hedern var befläckad. Men då gick deras makar och bröder ut och verkligen demonstrerade i 

lägret att det här gör ni inte. Det här är våra systrar och fruar, vi älskar dom ändå. Och det ger ändå 

lite förhoppningar faktiskt att det är en skillnad där med. Världen står inte still där heller. 

Hen uppger att hen tror att HRV-problematik kan handla om kulturella traditioner och att de 

eventuellt förstärks när de kommer till Sverige. Men hen säger också att de flesta som bor här 

inte följer de traditionerna, utan att det i väldigt många fall handlar om att det är en 

dysfunktionell familj. Hen tror absolut att HRV kan minska med hjälp av en bättre 

integration, eftersom utanförskap inte är bra. Hen säger också att många vill in i samhället och 

leva efter svenska värderingar, men påpekar att om de inte får en förklaring till varför vi 

(etniska svenskar) beter oss som vi gör, kanske de ser det som något märkligt och går tillbaka 

till gamla traditioner istället. Hen säger att stora kulturella skillnader är rätten till kvinnans 

kropp och att kollektivet är viktigare än individen. 

En IP anser att integrationen i samhället påverkar väldigt mycket, eftersom det påverkar 

”hederstänkandet”. Hen menar att om man inte integrerats genom att exempelvis fått ett 

arbete eller svenska vänner, är man fortfarande kvar i sin kollektiva struktur. Hen har sett att 

det lett till en ökad kontroll då personer som kommit i arbete har fått sluta. Vidare säger hen 

att en bra integration leder till en friare och öppnare syn på hur man lever och att man vågar ta 

mer hjälp av samhället. IP lyfter här att kontrollen, begränsningarna och våldet ökar för 

många när de kommer till Sverige för att föräldrar, bröder och andra som utför kontrollen, 

förlorar de roller som de hade innan. 
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En annan faktor som nämns om hur integrationen påverkar är genom den information 

nyanlända får om lagar och hur det svenska samhället fungerar osv. En IP berättar att de som 

kommer till Sverige genom anknytning inte får någon information eller kontakt med 

myndigheter, vilket gör att dessa personer ”hamnar mellan stolarna”. Som nämnts ovan vill en 

IP att ett team med olika kompetenser ska åka till flyktingförläggningarna och prata med dem 

i syfte att öka integrationen. Hen säger också att det är viktigt att arbeta med integrationen på 

alla nivåer och exemplifierar detta med att man på en flyktingförläggning sagt ifrån när 

männen hämtat maten för att sedan dela ut. Hen betonar att man inte ska stödja dessa 

strukturer, utan visa hur vi lever i Sverige. 

 

6.4.2. Politiska beslut som försämrat integrationen 

Hen säger att integrationen blir dålig när samhället visar ambivalens genom att säga att alla 

har lika värde och att vi har mänskliga rättigheter, men samtidigt särbehandla vissa grupper, 

exempelvis genom att ordna egna badtider så att kvinnor kan bada med slöja. Hen säger att 

det är viktigt att vara tydlig med att här (i Sverige) gör vi alla lika och att här är kvinnor och 

män lika mycket värda och samhället ska byggas utifrån det. Hen tillägger att nya svenskar får 

anpassa sig med tiden, istället för att samhället ska anpassas efter hur nya svenskar vill ha det, 

eftersom man då inte står fast vid någonting. 

En IP anser att en del partier och politiker inte riktigt vill ”ta i frågan” om hur omfattande 

inskränkningen av kvinnor är i vissa områden i Sverige. Hen säger att hen tror att detta beror 

på en rädsla att verka främlingsfientlig eller rasistisk, eller en rädsla att inskränka 

religionsfriheten. IP säger att hen här vill se en mer nyanserad och mindre polariserad debatt 

där man istället för att fokusera på religionsfrihet och kulturyttringar, utgår från FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och att den ska omfatta alla. Även de flickor och kvinnor 

som bor i områden där majoriteten anser det korrekt att begränsa och kontrollera deras 

deltagande i samhället och det offentliga rummet. Hen säger att det finns några röster för 

detta, men att de blir ganska hårt kritiserade just nu, vilket hen tycker är väldigt olyckligt. Hen 

fortsätter: 

Strunta i det här med kultur, religion, etnicitet, skala bort allt det för det är inte relevant. Vi 

behöver inte fokusera på det. Det vi ska utgå från, det är att även kvinnor och flickor ska omfattas 

av mänskliga rättigheter. Oavsett vilken religion dom har, var dom kommer ifrån. …uttryck din 

religion på vilket sätt du vill, så länge du inte kränker nån annans mänskliga rättigheter. Gör du 

det, ja då kommer dom mänskliga rättigheterna först, liksom. Dom har tolkningsföreträde. Och det 

tycker jag är lite olyckligt för jag ser inte att det på bred front är vad politiker gör just nu. Utan 

man fattar beslut om separata badtider i badhus, till exempel och fattar beslut om att tjejer inte ska 

behöva följa med på klassresor osv osv. det är en tillbakagång. Det är inte ok. Där behöver 

politiker bli tydliga, att i Sverige omfattas alla kvinnor och flickor av mänskliga rättigheter-inte 

bara några. 
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Samma IP säger vidare att integrationen absolut kan spela roll eftersom många personer med 

annan härkomst, kommer från länder där framför allt kvinnors och flickors mänskliga 

rättigheter inte tas på allvar av regeringen. Hen berättar att hen tycker att det inte är konstigt 

om värderingar och normer från hemlandet styr även när de kommer till Sverige om 

integrationen misslyckas. 

Hen lyfter i sammanhanget att det är jättebra att materialet i samhällsintroduktionen tar upp 

barns och kvinnors rättigheter, men påpekar att inte alla får den informationen, till exempel 

anhöriginvandrare. Hen säger också att denna information inte gör någon stor skillnad, utan 

menar att det är viktigt att komma in på arbetsmarknaden eller studier för att kunna se att 

tanken om jämställdhet genomsyrar hela det svenska samhället på samhällsnivå. Hen 

fortsätter med att säga att det blir svårt att förmedla att kvinnor och män är lika mycket värda 

om man inte är delaktig i samhället och om man har olika regler för olika grupper med separat 

bad för kvinnor till exempel. Hen säger vidare: 

Ja det blir ju jättemärkligt, det blir knas. Det blir absolut dålig integration av sådana beslut. Det 

tycker jag att det blir, för då får ju kvinnor och flickor stå tillbaka. Och då sanktionerar ju vi det. 

Och det skulle vi ju inte göra för någon annan grupp. Det är väldigt märkligt. 

 

7. Analys 

Här följer en analys av resultatet utifrån begreppen könsperspektiv och kulturellt perspektiv. 

Jag kommer också att använda mig av tidigare forskning i min analys. 

 

7.1. Definitioner av hedersrelaterat våld – skiljer aktörerna på det 

våldet och våld i nära relationer? 

Könsperspektivet innebär att man utgår från att HRV handlar om strukturella problem som 

gör att män har en överordning gentemot kvinnor och utövar makt mot dem, vilket kan leda 

till våld i nära relationer. Det kulturella perspektivet har fokus på den kulturella betydelsen 

och man intresserar sig då för traditioner, värderingar och normer (Hanberger, Ghazinour & 

Mårald 2008). 

I resultatet återges båda dessa synsätt på olika sätt av IP. Olika informant har olika sätt att 

definiera HRV. En IP definierar det som all form av inskränkning på ens liv och mänskliga 

rättigheter. Samma informant berättar också att HRV utmärker sig genom att det finns flera 

förövare och att offren kan vara väldigt unga. Här särskiljer denna informant HRV från våld i 

nära relationer. Även andra skillnader mot våld i nära relationer lyfts, som att våldet alltid är 

planerat och att både män och kvinnor kan vara både förövare och offer. Man lyfter också att 

det centrala i HRV är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet, vilket motsvarar hur  
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könsperspektivet definieras. Även Grzyb (2016) kan sägas anta ett könsperspektiv genom att 

framhålla att det inte finns stöd för HRV i någon specifik religion, utan att det är särskilt 

utbrett i starkt patriarkala och traditionella samhällen där islam är den rådande religionen. Det 

finns även exempel på där man ställer sig negativ till regeringens definition av HRV och 

förtryck och menar att den är ofullständig, eftersom den inte tar hänsyn till hederskulturers 

ursprung och vad heder innebär i denna kontext, utan bara behandlar kulturens symtom 

(Brinkemo 2014). 

Brinkemo (2014) menar vidare att hederskulturen både skapats och har överlevt i samhällen 

utan stat. Han skriver att dessa klansamhällen betonar vikten av en individs beteende då det 

påverkar hela klanens anseende. Brinkemo (2014) betvivlar att islam är problemet eftersom 

hederskulturer även finns inom andra religioner och tar upp att kvinnor dödas i Indien på 

grund av hederstänkande. Han menar att det gemensamma för olika hederskulturer är ett 

klanbaserat samhälle (ibid). En IP menar att det är hånfullt mot offren för HRV att säga att det 

inte finns skillnader mellan HRV och våld i nära relationer och säger att det finns en skillnad. 

Hen anser det viktigt att anpassa insatserna efter målgruppen och man utgår då från 

definitionen. Denna informant betonar alltså vikten av att utgå från rätt definition och menar 

att insatserna vid HRV ska skilja sig från insatserna vid våld i nära relationer, eftersom de 

offren har olika behov. Informanten ser alltså skillnad mellan HRV och våld i nära relationer, 

liksom flera av författarna i avsnittet ”Tidigare forskning”, såsom Grutzky och Åberg (2013) 

och Wikström och Ghazinour (2010) som visar att skillnaden är att det är accepterat av och 

uppmuntras av en kollektiv struktur kring kvinnorna, främst inom familjen och släkten. En IP 

uttrycker skillnaden på liknande sätt genom att säga att när man utsatt någon för HRV höjs 

man av kollektivet och saknar en känsla av skuld, medan förövare vid våld i nära relationer 

köper presenter och visar ånger över sina handlingar. 

En informant understryker att man ska se upp så att man inte utgår från att allt handlar om 

heder för att förövaren kommer från ett land med hederskultur, eftersom det kan handla om 

exempelvis psykisk sjukdom, vilket gör det viktigt att definiera om det är HRV eller inte. Här 

blir det tydligt att denna informant betraktar HRV som något kulturellt betingat i och med att 

hen tar upp om förövaren kommer från ett land med hederskultur. Korteweg (2014) menar att 

med ett starkt fokus på HRV hos invandrargrupper döljs våldet i nära relationer, vilket är 

mycket vanligare i denna grupp än HRV. 

En IP uppger att de inte särskiljer HRV från övrigt våld i nära relationer, men att särskild 

kompetens behövs gällande vilka frågor som behöver ställas för att klargöra om det handlar 

om HRV. I detta uttalande kan man skönja en motsägelse, eftersom hen uppger att de inte gör 

skillnad, men att man behöver kunna klargöra om det är HRV. Reddy (2008) menar att man 

varken bör se kulturen som enda förklaring eller helt bortse från att kulturen är en faktor i 

detta våld, vilket kan kopplas till det informanten berättat om inställningen till HRV på hens 

arbetsplats. Wikström och Ghazinour (2010) menar att representanter för de svenska 

myndigheterna har haft en neutral inställning till HRV och undvikit HRV-konceptet, men  
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betonat att man måste bekämpa allt förtryck mot kvinnor. Detta har kritiserats av journalister 

och författare, många med invandrarbakgrund, för att de svenska myndigheterna inte anses ha 

erkänt den sårbarhet och utsatthet, i synnerhet de kvinnor och flickor av annan än etnisk 

svensk härkomst befinner sig i (ibid). 

Detta avsnitt visar att IP överlag tycker att det är skillnad på HRV och våld i nära relationer. 

En informant uppger att ett särskiljande av dessa typer av våld hjälper dem att ge de utsatta 

rätt sorts hjälp. Avsnittet ovan tydliggör att IP främst arbetar utifrån ett kulturellt perspektiv, 

samt att det finns mycket som talar för att det är skillnad på HRV och våld i nära relationer. 

 

7.2. Koppling mellan definition och arbetsmetod 

Samtliga IP arbetar med stödsamtal för de som är utsatta för HRV och även med samverkan 

med andra aktörer. De flesta arbetar också med att utbilda olika aktörer, medan alla IP 

informerar olika aktörer om HRV. Nästan alla informanter använder sig av samma 

riskbedömningsinstrument-PATRIARK. Enligt Socialstyrelsen (uå) används PATRIARK i 

grupper där man vet att det finns, eller misstänker att det historiskt funnits HRV. Detta kan 

tolkas som att detta riskbedömningsinstrument är gjort för en kulturell grupp och det är då 

utformat efter ett kulturellt perspektiv. En av informanterna säger att de tittar på hur 

integrationen ser ut i samhället. Här finns en liten koppling mellan informanternas 

arbetsmetoder och en syn på HRV som ett kulturellt betingat fenomen, eftersom man 

använder sig av ett riskbedömningsinstrument just i arbetet med HRV, samt att en av 

informanterna även ser på hur integrationen ser ut i samhället. En IP nämner att man måste 

vara noggrann med placering på skyddat boende när det gäller HRV eftersom många har 

mycket kontakter runtom, vilket gör att den utsatta lättare blir hittad. Hen tillägger att när det 

gäller våld i nära relationer är det oftast bara mannen som vill hitta kvinnan. Detta visar att 

denna IP:s arbetsmetod påverkas av hur hen definierar HRV eftersom hen nämner att man 

måste vara noggrann med placering just när det gäller HRV. Reddy (2008) visar att såväl hur 

kvinnorna skyddas som förebyggandet av hedersrelaterade brott påverkas av huruvida man 

har en syn på HRV som kulturell tradition eller könsbaserat våld. 

En IP säger att offer för HRV ofta kommer direkt till dem, medan andra ofta kommer via 

polisen. Flera informanter uppger att man behöver särskild kompetens för HRV så att man vet 

vad man ska ställa för frågor till den utsatta. Det tyder på att arbetsmetoden påverkas av 

huruvida det handlar om HRV eller våld i nära relationer. Informanternas uttalanden angående 

skyddade boenden talar också för att arbetssättet skiljer sig när det gäller HRV mot om det 

gäller våld i nära relationer. Flera informanter uppger att utsatta för HRV blir mer isolerade 

eftersom familjen och släkten står bakom våldet. De ska därför helst inte stanna för länge på 

det skyddade boendet, då de kan bli för fästa vid personalen och börjar se dem som sitt 

kontaktnät. Någon IP säger också att deras brist på socialt kontaktnät gör att de är svårare att 

lyckas med. IP nämner ännu en skillnad på HRV och våld i nära relationer genom att säga att  
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utsatta för HRV inte kan ha kvar någon i sitt kontaktnät, vilket gör att de behöver hjälp att 

skapa ett nytt socialt nätverk, för att förhindra att den utsatta återvänder till familjen. Detta 

speglar att informanterna skiljer HRV från våld i nära relationer och betonar också vikten av 

att ha kompetensen att kunna göra det.  

Ett par IP varnar för det svåra i att använda tolk som delar kultur i HRV-ärenden då det 

händer att de sprider rykten om de utsatta och därmed sätter kollektivet före tolkeden. Dessa 

IP utgår tydligt från det kulturella perspektivet då hen uttrycker att det kan bli problem om 

tolken delar kultur med den utsatta. En informant tar upp att när det gäller placering av barn 

som utsatts för HRV är det inte så lätt att hitta en lämplig placering i barnets nätverk, vilket 

målet är. Här finns alltså en tydlig skillnad mellan hur man arbetar med HRV och icke-

hedersrelaterat våld mot barn. Man kan sammantaget se att informanterna arbetar på ett annat 

sätt när det gäller HRV och inte våld i nära relationer. Två av IP arbetar även förebyggande 

och en av dem gör detta till exempel genom att föreläsa om bland annat HRV och 

tvångsäktenskap på SFI. De är ibland också med på samhällsintroduktionen för nyanlända. I 

detta exempel finns det en märkbar koppling mellan det kulturella perspektivet och 

informanternas arbetsmetod eftersom hen förlägger det förebyggande arbetet till platser där 

endast invandrargrupper finns. 

Den andra informanten som arbetar förebyggande gör det genom informerande samtal med 

gärningsmännen och hen menar att det är svårt att göra det eftersom de arbetar utifrån 

kärnfamiljen och gärningsmännen är flera inom HRV. Hen säger att det inte är möjligt för 

dem att ägna sig åt ett sådant arbete med en hel släkt. Denna IP uttrycker ett kulturellt 

perspektiv i och med att hen påtalar att gärningsmännen inbegriper hela släkten och enligt det 

kulturella perspektivet går kollektivet före individen (Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008). 

Då det kulturella perspektivet har lyst igenom i såväl avsnittet om definitionen av HRV som 

arbetsmetoderna deltagarna använder inom HRV innebär det att deras sätt att definiera HRV, 

alltså om de särskiljer HRV från våld i nära relationer, påverkar deras arbetsmetoder. Det 

svåra i att använda tolk i HRV-ärenden och svårigheterna att placera HRV-utsatta har tagits 

upp som exempel på hur arbetsmetoder vid HRV-ärenden skiljer sig från våld i nära 

relationer. Slutsatsen blir att det är viktigt att ha ett kulturellt perspektiv för att kunna använda 

rätt arbetsmetod, vilket förutsätter en korrekt definition av HRV. 

 

7.3. Förbättringsarbete 

En IP betonar att det är viktigt att se skillnad på HRV och våld i nära relationer, eftersom 

kvalitén påverkas negativt då man annars missar mycket information. Här menar informanten 

att ett kulturellt perspektiv är nödvändigt för att arbetet ska hålla en god kvalité. Korteweg 

(2014) menar att man för att undvika stigmatisering av grupper kan använda mer neutrala 

begrepp som våld i nära relationer eller våld mot kvinnor, istället för HRV. Författaren  
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tillägger dock att man då riskerar att förbise behovet av att ta itu med ett socialt problem som 

påverkar många familjer i vårt samhälle (ibid). Schlytter och Linell (2009) utvecklar detta 

genom att påtala att socialtjänstens arbete kan resultera i att dessa flickor inte får samma 

rättsliga skydd som andra flickor om de inte inser de förutsättningar flickorna har (Schlytter & 

Linell 2009). 

En av informanterna uppger att man behöver utveckla arbetet som bedrivs med 

gärningsmännen inom HRV då det inte finns evidensbaserade arbetsmetoder för detta arbete. 

Detta tolkas rimligen som ett särskiljande av HRV från våld i nära relationer. En IP har ett 

förslag på förebyggande arbete som innebär att olika kompetenser bildar team och pratar på 

flyktingförläggningar. Här kan man återigen skönja ett kulturellt perspektiv genom 

informanternas förslag att prata just på flyktingförläggningar. 

Andra förslag är att arbeta på strukturell nivå med att inte göra skillnad på kvinnor och män. 

Exempelvis att kvinnor och män ska bada tillsammans och att alla barn har rätt att vara med i 

gymnastiken, i sexualundervisningen och på skolresor. Det kan tolkas som att 

könsperspektivet har applicerats här, i syfte att uppnå jämlikhet mellan könen, som enligt 

könsperspektivet leder till en minskning av det patriarkala våldet mot kvinnor. 

Könsperspektivet understryker också att HRV beror på problem på det strukturella planet. 

En informant fortsätter dock sedan med att säga att när man haft specifika badtider för 

kvinnor har man frångått principen om jämlikhet mellan könen och att detta försök till 

tillmötesgående blir ett bakåtsträvande som innebär att man inte står fast vid någonting. Hen 

säger också att i Sverige är kvinnor och män jämlika och att vi inte ska följa ”deras” struktur, 

samt att ”de” har med sig saker och har svårt att anpassa sig, men att ”vi” inte ska anpassa oss 

efter hur ”dom” vill ha det. Här märks snarare ett kulturellt perspektiv eftersom informanterna 

på flera ställen använder orden ”dom” och ”vi” då hen syftar på personer från kulturer med 

annan syn på könsroller än man har i Sverige. Dock används detta perspektiv likväl i syfte att 

påtala behovet av jämlikhet mellan könen. Korteweg (2014) gör inte skillnad på HRV och det 

könsbaserade våld som finns i alla samhällen och är negativ till att de politiska policys som 

framtagits för att bekämpa det hedersrelaterade våldet särskiljer detta våld från könsbaserat 

våld (ibid). 

Det kulturella perspektivet visas även då IP uppger att det behövs mansgrupper för de 

utländska männen som utövar HRV och tillägger att det kanske behövs en man från samma 

kulturella grupp för att kunna nå personerna på ett annat plan. Förbättrad integration nämns 

också som exempel på att minska HRV, samt att en informant nämner att HRV kommer öka 

framöver på grund av flyktingtillströmningen. En informant påtalar att kunskapen om HRV är 

för låg hos polisen och att de betraktar de brotten som våld i nära relationer. Alltså använder 

sig polisen av ett könsperspektiv, vilket IP som berättade om det inte delar då hen ser det som 

ett tecken på låg kompetens inom området. Såväl Reddy (2008) som Grutzky och Åberg 

(2013) påpekar att eftersom även män drabbas av HRV, kan det inte betraktas som mäns våld  
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mot kvinnor. En av IP påtalar att HRV-problematiken finns överallt och säger att man inte 

kan tänka att problemet inte finns i en kommun för att det inte finns många invandrare där. 

Detta uttalande kan tolkas som en överensstämmelse med könsperspektivet, att det inte 

handlar om kultur utan att HRV-problematiken kan finnas var som helst. 

Avsnittet har visat bland annat att det är viktigt att ha särskild kunskap om HRV för att kunna 

ställa de rätta frågorna för att veta om det är HRV eller våld i nära relationer. Detta kan 

rimligen tolkas som att ett kulturellt perspektiv underlättar arbetet med HRV. Det framgår att 

man kan se ett kulturellt perspektiv i de förbättringar informanterna föreslagit i form av ett 

särskiljande av HRV och våld i nära relationer, särskilda mansgrupper för utländska män, 

förbättrad integration, bättre kompetens hos polisen och evidensbaserade metoder i arbetet 

med gärningsmännen. Det finns också ett förslag på en förändring på strukturell nivå. I 

merparten av förbättringsförslagen kan alltså det kulturella perspektivet ses. 

 

7.4. Integration och kultur 

En IP säger att HRV kan handla om kulturella traditioner som eventuellt förstärks när de 

kommer till Sverige. Hen säger också att de flesta som bor här inte följer dessa traditioner 

utan att det ofta rör sig om en dysfunktionell familj. Hen uppger samtidigt att hen tror att 

HRV kan minska med hjälp av en bättre integration, för att utanförskap inte är bra. Denna 

informant belyser att kulturella traditioner kan vara en av orsakerna till HRV, men även en 

dysfunktionell familj och utanförskap. Tyngdpunkten ligger här på ett kulturellt perspektiv, 

men hen påtalar också att det även kan bero på andra orsaker. Wikström och Ghazinour 

(2010) påpekar att i debatten i Sverige förklaras ofta HRV bero på invandrares misslyckande 

att anpassa sig till svenska könsnormer och värderingar. De lyfter också andra röster i 

debatten, såsom att HRV inte har en koppling till kultur, utan är ett resultat av de patriarkala 

maktstrukturer som dominerar alla samhällen (ibid). Gryzb (2016) menar att det 

hedersrelaterade våldet mot kvinnor uppstår då män får en lägre samhällsposition i jämförelse 

med majoriteten som ett symtom på en maskulin kris. 

En IP tycker att integrationen påverkar väldigt mycket, eftersom det påverkar 

”hederstänkandet”. Hen menar att om man exempelvis inte fått ett arbete eller svenska vänner, 

är man fortfarande kvar i sin kollektiva struktur. Hen menar att det lett till en ökad kontroll då 

personer som kommit i arbete har fått sluta. Vidare uppger denna informant att en bra 

integration leder till en friare och öppnare syn på hur man lever och att man vågar ta mer hjälp 

av samhället. Informanten lyfter här att kontrollen, begränsningarna och våldet ökar för 

många när de kommer till Sverige för att föräldrar, bröder och andra som utför kontrollen, 

förlorar de roller som de hade innan. Här finns en klar koppling till det kulturella perspektivet 

då det visar på ett starkt fokus på invandrargrupper och kollektiva strukturer som är en del av 

det kulturella perspektivet. Även omnämnandet av integration och förändrade roller tyder på  
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ett fokus på kulturell hemvistelse. Grzyb (2016) framhåller att hedersrelaterat våld mot 

kvinnor kan ske på grund av en maskulin kris som sker då män får en lägre position i 

samhället i jämförelse med majoriteten, vilket leder till en snedvriden identitetsbild för 

männen. Detta, menar författaren, främjar våld och misogyni. Problemen uppkommer även på 

grund av att invandrarkvinnor får mer rättigheter och friheter i det nya landet, samt att de får 

en bättre ekonomisk utgångspunkt så att de blir mer självständiga. Kvinnorna kan också ta 

avstånd från hemlandets kulturella värderingar, vilket även det kan öka konflikten (Grzyb 

2016). 

En IP anser att vissa politiker inte ”tar i frågan” om inskränkningen mot kvinnor i vissa 

områden och tror att det beror på att de är rädda att framstå som främlingsfientliga, rasistiska, 

eller att de kringskär religionsfriheten. Hen vill att man istället lägger fokus på FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och att de ska gälla alla. Samma IP säger vidare att 

det inte är konstigt om värderingar och normer från hemlandet styr även när de kommer till 

Sverige om integrationen misslyckas. Informanten har här till en början ett fokus på kulturen, 

men sedan övergår hen till att lägga fokus på de mänskliga rättigheterna. Detta kan tolkas som 

att hen ser bortom religion och kultur, för att fokusera på det som gäller alla, oavsett kulturell 

hemvist. 

Avsnittet om kultur och integration går in i definitionen av HRV och diskuterar förändring. 

Eftersom det är tydligt att IP kopplat till icke svenskfödda i detta avsnitt har det kulturella 

perspektivet varit synligt även här. Förändring kopplas till integration och rollförlust av såväl 

informanterna som tidigare forskning. Dock nämner IP rollförlusten som en orsak till ett ökat 

våld, medan Grzyb (2016) menar att rollförlusten kan orsaka själva uppkomsten av våldet. 

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att visas i korthet, sedan en resultatdiskussion med 

egna reflektioner. Därefter följer en metoddiskussion, samt förslag på vidare forskning. 

 

8.1. Inledning 

Syftet med studien var att få svar på om olika aktörer i Sverige som arbetar med HRV 

särskiljer HRV från våld i nära relationer, hur de arbetar med HRV, hur arbetet kan förbättras 

enligt informanterna och ur vilket perspektiv informanterna ser HRV. För att få svar på detta 

har en kvalitativ studie i form av intervjuer med fyra oberoende personer som arbetar med 

HRV genomförts. Av studien framgår att IP till största delen särskiljer HRV från våld i nära 

relationer och att detta formar deras arbetssätt för att kunna ge adekvat hjälp till de utsatta. 

Studien visar också att det finns önskemål om flera förbättringar utifrån ett kulturellt 

perspektiv, som berör bland annat integration och bättre kompetens hos polisen, men även ur  
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ett könsperspektiv i form av förändringar på strukturell nivå i syfte att uppnå jämlikhet mellan 

könen. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Ett av studiens syften var att söka svar på om man bör skilja på HRV och våld i nära 

relationer och i denna fråga var deltagarna i stort överens om att man bör göra det för att 

kunna ge rätt hjälp till de utsatta. Korteweg (2014) nämner att ett fokus på HRV inom 

invandrargrupper ger konsekvensen att man därigenom döljer våld i nära relationer. Korteweg 

(2014) menar att denna form av våld är mycket vanligare inom denna grupp än HRV. 

Studiens informanter har dock talat för vikten av att ha kompetens att definiera om det är 

HRV eller inte och det är rimligt att anta att då kompetensen finns hos de som arbetar med 

HRV bör kunna avgöra om det är just HRV eller våld i nära relationer oavsett de inblandades 

härkomst. Grzyb (2016) har uttryckt att kvinnor deltar i hedersmord i syfte att upprätthålla 

patriarkala regler. Detta kan ses som ännu ett argument för lämpligheten att särskilja HRV 

och våld i nära relationer. 

Det har under arbetet med studien framkommit några överraskande saker, till exempel att 

polisen har för låg kompetens om HRV och att polisen inte delar informanternas syn på att 

HRV skiljer sig från våld i nära relationer, trots att IP som rimligtvis arbetar nära de utsatta en 

längre tid än polisen gör, lyft fram flera tydliga skillnader. Informanterna har lyft skillnader 

som att våldet drabbar såväl kvinnor som män och att det rör sig om ett kollektivt våld där 

både män och kvinnor deltar, samt att det accepteras av gruppen. Även brist på ånger är ett av 

exemplen IP tar upp. Grutzky och Åberg (2013) och Wikström och Ghazinour (2010) har 

också framfört att det finns skillnader som att det är accepterat av och utförs av familj och 

släkt till den utsatta och alltså är kollektivt. Något annat intressant var att Brinkemo (2014) 

uttryckte att hederskulturer grundar sig i klansamhällen och att klanens välmående vilar på 

kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet. 

Annat som framkommit under arbetet var att informanterna inte har nämnt att HRV har någon 

egentlig koppling till islam. Brinkemo (2014) framförde att HRV finns även i andra religioner 

än islam och även Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK u.å.-a) menar att HRV finns inom 

olika kulturer och religioner. Detta var särskilt intressant för mig då min förförståelse var just 

att HRV är kopplat till islam. Den tidigare forskning jag läst i samband med detta arbete har 

dock diskuterat andra orsaker som hederskulturer och hederskulturer sprungna ur 

klansamhällen. 

Det som framgått mest tydligt är hur mycket det kulturella perspektivet lyser igenom hela 

resultatet, både vad gäller IP:s sätt att beskriva HRV, deras arbetssätt med HRV och förslagen 

på förbättringar. De diskuterar även saker som berör könsperspektivet, till exempel när en av 

informanterna talar kritiskt om särskilda badtider för kvinnor eftersom detta bidrar till ett  
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ojämlikt samhälle. Flera informanter har i flera exempel kommit in på saker som berör kultur 

och traditioner, samt att de har formulerat sig ”personer från hederskulturer” och liknande. 

Genom detta sätt att formulera sig har det kulturella perspektivet varit närvarande även om de 

inte sagt rakt ut att det beror på kulturen. När det gäller förbättringar nämnde en informant 

ovanstående exempel om särskilda badtider för kvinnor och sa i sammanhanget att ”…dom 

har med sig en massa saker och dom har svårt å anpassa sig”. Här talar IP om personer som 

migrerat till Sverige, vilket tolkas som ett kulturellt perspektiv. Även deras arbetssätt präglas i 

någon mån av ett kulturellt perspektiv eftersom de talar om att HRV är kollektivt och att det 

är skillnad på det och våld i nära relationer och att dessa ärenden kräver dels ett särskilt 

riskbedömningsinstrument, PATRIARK och dels att de utsatta behöver annan hjälp än de som 

är utsatta för våld i nära relationer eftersom de behöver en annan typ av skydd då det är 

familjen och släkten som letar efter dem och inte bara till exempel en före detta make, som 

ofta är fallet i våld i nära relationer. 

Den sista frågeställningen löd ”Ur vilket perspektiv ser aktörerna HRV?” Att döma av 

informanternas förslag på förbättringar blev det tydligt att de upplever att arbetet underlättas 

om ett kulturellt perspektiv antas. Detta blir tydligt eftersom de nämner en förbättrad 

integration som ett exempel på förbättring inom arbetet och även förslaget med att ha 

mansgrupper för de utländska männen där man även vill se att en man ur samma kulturella 

grupp leder den för att bättre kunna nå förövarna. Ett annat förslag är att arbeta förebyggande 

genom att föreläsa på flyktingförläggningar. Samtliga dessa exempel är tydligt färgade av det 

kulturella perspektivet. 

Mina slutsatser av studien är att aktörerna skiljer på HRV och våld i nära relationer och att de 

till stor del ser det som ett kulturellt betingat fenomen och att detta perspektiv, enligt 

informanterna, även förbättrar arbetet med HRV. Dock vill de inte ha sagt att allt våld inom 

familjer från länder med hederskultur handlar om heder, utan att det kan handla om 

exempelvis psykisk sjukdom. Informanternas arbetssätt är präglat av hur de definierar HRV, 

vilket också kan kopplas till det kulturella perspektivet. 

 

8.3. Metoddiskussion 

8.3.1. Validiteten och reliabiliteten i studien 

Bryman (2018) skriver att validitet inte är av största vikt när det gäller kvalitativ forskning 

eftersom validitet till största delen rör mätning. Han presenterar tre begrepp man kan använda 

inom kvalitativ forskning: extern reliabilitet, intern reliabilitet och intern validitet. Extern 

reliabilitet är svårt att uppnå inom den kvalitativa forskningen eftersom det handlar om i 

vilken grad en undersökning kan upprepas. Det svåra med att uppnå detta är att den sociala 

miljön vid studien är svår att upprepa (Bryman 2018). Intervjuerna för min studie utfördes  
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visserligen vid olika tillfällen, men det var i en jämförbar miljö, vilket rimligen kan stärka den 

externa reliabiliteten då intervjuerna gjordes i liknande social miljö. Dock samlas en stor 

mängd information in vid en intervju, vilket gör att sannolikheten att samma information 

skulle ges vid ett upprepande av intervjun är mindre än vid exempelvis forskning som utförs 

med hjälp av ett frågeformulär som fylls i av informanten. 

Intern reliabilitet innebär att man, då man är flera forskare som utför en studie, enas om hur 

man ska tolka det man hör och ser. Eftersom jag genomfört studien själv är detta perspektiv 

irrelevant då det inte finns någon påverkan i form av någon annan forskares tolkning. Dock är 

det ett rimligt antagande att det faktum att jag utfört studien själv kan ha påverkat resultatet av 

studien eftersom ingen har ifrågasatt mina resonemang. 

Intern validitet innebär att de observationer forskaren gör och de teoretiska idéer hen 

utvecklar överensstämmer, vilket det finns god möjlighet till inom kvalitativ forskning då 

delaktigheten i en social grupp blir långvarig (2018). När det gäller min studie var den som 

ovan nämnt kvalitativ och intervjuerna utfördes vid ett möte. Om intervjuerna utförts via 

telefon hade den interna validiteten rimligtvis blivit sämre eftersom man då inte har samma 

delaktighet. En kvantitativ studie bör rimligen leda till en sämre intern validitet eftersom det 

inte förutsätter lika mycket kontakt mellan forskaren och informanten. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ska man med hjälp av begreppet validitet besvara frågan om man har mätt 

det man skulle mäta. Eftersom kvalitativ forskning inte mäter med siffror innebär detta att 

denna typ av forskning inte gills. Dock kan validitet inom kvalitativ forskning handla om att 

avgöra hur pass de observationer man gjort återger de variabler man är intresserad av. Kvale 

och Brinkmann (2014) skriver att validering handlar om att ifrågasätta och de menar att 

forskningsintervjuer ofta kritiseras för att informationen deltagarna ger kan vara falska, vilket 

skulle innebära att forskningsresultatet blir ogiltigt. Studien som presenterats ovan har enligt 

min bedömning besvarat frågeställningarna och därmed är studiens syfte uppfyllt. Detta 

innebär att mina observationer speglar de variabler som var intressanta, alltså forskningen har 

gett det resultat som var målet med studien, att finna svar på frågeställningarna. Dock är 

frågan om informanterna uppgett falsk information omöjlig för mig att svara på. Samma 

problem borde dock med största sannolikhet finnas även inom kvantitativ forskning. Det 

borde rimligen vara lättare att uppge falsk information när man fyller i ett formulär än vid en 

intervju under ett möte med forskaren eftersom det är min uppfattning att det är svårare att 

ljuga med kroppsspråket än med ord. 

Bryman (2018) skriver också om respondentvalidering, som innebär att man sammanställer 

vad intervjupersonerna sagt och lämnar det till de intervjuade så att forskaren kan säkerställa 

att hen har uppfattat deltagarna rätt under intervjun. Författaren fortsätter med att nämna 

några praktiska problem med detta, såsom att det kan orsaka en defensiv reaktion hos 

deltagarna, men det kan också leda till att de undviker att ge forskaren kritik. Bryman (2018) 

menar också att eftersom man ofta skriver till kolleger, kan det vara svårt för informanter att 

värdera forskarens analys. Mitt intervjumaterial har inte skickats till informanterna, så de har  
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inte haft möjlighet att intyga eller avvisa äktheten i materialet. Således finns risken att jag 

misstolkat utsagorna i intervjuerna vilket i så fall minskar studiens validitet. Samtidigt är det 

ett rimligt antagande att informanterna skulle kunna påverka forskarens analys så att den inte 

görs objektivt. Intervjupersonerna fick före intervjun information om att de kunde avbryta 

eller återkalla sin medverkan utan negativa följder och intervjuns villkor gällande tid, 

omfattning, längd och plats har avgjorts av informanterna. Detta bedöms sammantaget öka 

studiens tillförlitlighet, då det är rimligt att anta att informanterna kände sig mer bekväma i 

intervjusituationen när de själva haft möjlighet att bestämma villkoren för den. 

 

8.3.2. Reflektioner kring studiens tillförlitlighet 

Då detta är en kvalitativ studie är en av dess styrkor att man kan få en inblick i hur personer 

som arbetar med hedersrelaterat våld tänker och resonerar kring sitt arbete. En kvantitativ 

studie gör det lättare att visa resultatet hos många informanter, medan en kvalitativ studie är 

mer tidsödande och svårare att genomföra med många informanter, dock går den kvalitativa 

studien mer på djupet. En annan av studiens styrkor är att jag som intervjuat informanterna 

inte känner dem sedan tidigare, vilket kan antas öka sanningshalten i deras uttalanden. 

Samtliga informanter fick i god tid före intervjun ta del av de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2013), vilket rimligen ökar studiens tillförlitlighet. 

Uppenbara svagheter i denna studie är att den är genomförd med ett litet antal personer vilket 

innebär att den inte är lika representativ för yrkesgruppen som om intervjuer hade utförts med 

exempelvis 50 personer. Det hade i så fall gett studien en större tillförlitlighet. Dock var 

studiens syfte att undersöka just hur olika aktörer arbetar med HRV. Studiens frågeställningar 

har besvarats, även om tillförlitligheten hade varit större med ett större antal IP, samt om 

informanterna hade fått läsa materialet. 

Sammantaget har studien styrkor i form av en fördjupad insyn i arbetet med HRV, samt att 

informanterna vid en intervju spontant kan bidra med mycket mer information än det man 

efterfrågar. Svagheterna är svårigheten att reproducera studien, samt att man inte kan veta om 

informationen från informanterna är uppriktig. 

 

8.4. Förslag på vidare forskning 

En av IP saknar beprövade arbetsmetoder i arbetet med de utsatta och en IP önskar 

evidensbaserade arbetsmetoder i arbetet med förövarna. Detta är således ett lämpligt förslag 

på vidare forskning inom ämnet. Det har blivit uppenbart under studiens gång att det faktum 

att man inte riktigt vet hur man ska möta männen och hur man ska hantera den stora gruppen 

förövare då våldet utförs kollektivt, gör att det även behövs mer forskning kring detta. 
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