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 ”När varningsklockorna ringer - En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma inom socialt 
anknutna arbeten definierar och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck.” 

Bryar Rashid och Isabelle Warming 

  
Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten definierar 
och hanterar ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det för att öka kunskapen om 
utvecklingsområdet hedersrelaterat våld och förtryck i det sociala arbetets yrkesutövning. Studien 
är en kvalitativ intervjustudie där empirin baseras på sex intervjuer, med sju yrkesverksamma 
respondenter inom socialt anknutna arbeten, vilka hanterar ärenden som rör hedersrelaterat våld 
och förtryck. Det teoretiska begreppet som appliceras på studien är Karpmans dramatriangel 
(2014) för att kunna förklara, analysera och tolka vårt funna datamaterial. I studiens resultat fann 
vi att tidigare forskning och respondenternas uppfattning om definitionen av hedersrelaterat våld 
och förtryck delvis överensstämmer. Sammantaget definierar det som en kollektivistisk 
patriarkalisk struktur vars största tyngd ligger i kollektivets anseende. Vi belyser även den rådande 
konflikten som existerar inom forskningsområdet som utgår ifrån tre olika förklaringsmodeller 
om varför hedersrelaterat våld och förtryck uppstår. Vi kunde i våra respondenters svar finna 
nyanser av den kulturbetingade förklaringsmodellen. Med denna utgångspunkt görs sedan 
kopplingar till de yrkesverksammas bedömningar av hedersrelaterat våld och förtryck, som 
någonting som främst görs på grund av yrkeserfarenhet, livserfarenhet samt utifrån andra 
yrkesverksammas kunskap om ämnet. Utarbetade metoder används i vissa fall i form av 
socialstyrelsens modell PATRIARK samt egna modeller som de yrkesverksamma har skapat själva. 
Det är dock valfritt och således har vi inte funnit någon genomgripande metod för hur 
bedömningen och hanteringen av hedersrelaterat våld och förtryck sker. Resultatet pekar på ett 
omfattande behov av nationellt utarbetade riktlinjer och förhållningssätt i arbetet med 
hedersproblematik där alla kommuner i landet arbetar på samma sätt. 

  

Nyckelord: Socialt arbete, hedersrelaterat våld och förtryck, kultur, yrkesverksamma, sexualitet, 
patriarkat 
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"When red flags starts showing - A qualitative study on how professionals in socially connected 
jobs define and assess honor-related violence and oppression 
  
Bryar Rashid and Isabelle Warming 
  
  
 Abstract 
  
The purpose of this study was to investigate how professionals in social works define, assess and 
handle a matter regarding honor-related violence and oppression. This is to increase knowledge 
about the development area of honor-related violence and oppression in practice of social work. 
The study is a qualitative interview study, where the empirical data is based on six interviews with 
seven professional respondents within socially connected works that handle and assess matters 
related to honor-related violence and oppression. The theoretical concept applied to the study is 
Karpman's dramatriangle (2014) this in order to explain, analyze and interpret our found data 
material. In the study results we found that the earlier research and respondents 'perception of 
the definition of honor-related violence and oppression matched and defines it as a collectivist 
patriarchal structure whose main weight lies in the collective's perception. We will also highlight 
the current conflict that exists in the research area which is based on three different explanatory 
models of why-related violence and oppression, and in our respondents response we could find 
a nuanced answer in the cultural explanation model. With this as a starting point, connections to 
the professionally made assessments of honor-related violence and oppression then make 
connections as something primarily done because of professional experience, life experience and 
also from other professions 'knowledge of the subject. Developed methods are used in some 
cases in the form of “Socialstyrelsen” model “PATRIARK” and own models that the 
professionals have created themselves. However, this is optional and because of that, we have not 
found any exhaustive method for how the assessment and management of honor-related violence 
and oppression takes place. The result points to an extensive need for development of nationwide 
guidelines and approaches in the work on honor-related violence where all municipalities in the 
country. 
  

  
Keywords: Social work, honour related violence and oppression, culture, professionals, sexuality, 
patriarchy 
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Förord  

Vi vill ge ett varmt tack till alla som har deltagit och stöttat oss i detta examensarbete. Stort tack 
till våra respondenter som visat enormt engagemang och varit väldigt tillmötesgående. Vi är evigt 
tacksamma för den handledning och feedback vi fått av våra läraren Mia Jormfeldt, Sara Högdin 
och Niklas Westberg som ständigt varit tillgängliga och alltid bidragit med detaljerade 
kommentarer och konstruktiv kritik i syfte att förbättra vår studie. Vi har genom många och långa 
timmar tillsammans skrivit denna uppsats, där i vissa delar delat upp skrivandet kapitelvis för att 
sedan utmynna i ett gemensamt skrivande i analys, resultat och diskussionsdel. Vi vill därför rikta 
till varandra ett stort tack, då vi inte bara lärt känna varandra bättre utan också tillsamman har 
belyst ett ämne som är väldigt viktigt för oss båda genom denna uppsats 

  
  
Landskrona, September 2019 
  
Bryar Rashid & Isabelle Warming 
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1. Inledning 
  
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem med förgreningar runt om hela 
världen. Fenomenet praktiseras främst i Nordafrika, väst och Sydasien samt Mellanöstern och i 
många av dessa länder ses brott i hederns namn som en förmildrande omständighet. I Sverige 
anses inte hedersbrott som en förmildrande omständighet och är genom lagar och förordningar 
olagligt och straffbart (Riksdagen, 2019). Trots det rapporteras varje år om individer och grupper 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Sverige förknippas ofta hedersproblematiken 
med tre hedersmord som skedde under 1990-talet, hedersmorden på Sara Abed Ali, Pela Atroshi 
och Fadime Shaindal. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammades på den 
politiska dagordningen under 1990-talet och åtgärder började att vidtas för att bland annat sprida 
kunskap och information kring hedersrelaterat våld och förtryck i samhället samt till 
yrkesverksamma (Schlytter & Linell, 2008). 
  
Begreppet hedersrelaterat våld är inte oproblematiskt då begreppet genererar frågor om ”vi och 
dom”; om normalitet och avvikelse, svenskhet och integration. Det har därför skapat debatt och 
diskussioner som rör stigmatisering samt marginalisering av grupper. Hur talar vi om 
problematiken utan att få personer som är berörda att framstå som etniska minoriteter och som 
särskilt utsatta samhällsgrupper? Hur gör man för att inte upprätthålla det stigma som redan finns 
riktat mot dessa personer i samhället? Tidigare forskning i ämnet visar att det inte finns ett 
samband mellan hedersbegreppets betydelse och dess relation till våldsutövning. Forskarna är  
oense om våldets bakomliggande orsaker. När det gäller våldets olika former samt att det är ett 
kollektivistiskt fenomen är forskarna ofta eniga om ( NCK, 2010).  
  
Våldets bakomliggande orsaker kan urskiljas utifrån tre perspektiv, vilka alla förklarar och lyfter 
fram olika perspektiv på förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Det första perspektivet 
tolkar hedersrelaterat våld genom att fokusera på kulturella och värderingsmässiga skillnader. 
Enligt det här perspektivet grundar sig hedersrelaterat våld på en så kallad hedersideologi. Det 
andra perspektivet är en feministisk könsmaktsförklaringsmodell, där kvinnors generella utsatthet 
för våld kopplas in för att också förstå det utifrån mäns strukturella överordning gentemot 
kvinnor. Slutligen förstås fenomenet utifrån det intersektionella perspektivet, där hur kön, ras, 
etnicitet och klass hänger samman samt hur dem påverkar varandra studeras. Det sistnämnda 
perspektivet lägger också sin tonvikt på lokala och globala maktrelationer, men också huruvida 
olika grupper i samhället gynnas eller missgynnas (NCK, 2010).  
  
I den kunskap- och forskningsöversikt som utförts av NCK (2010) uppmärksammas existentiella 
konflikter kring hur fenomenet definieras samt påverkar dess hantering och bedömning. Studien 
handlar dock inte om hur det ser ut i praktiken ute på fältet. Vi fann därmed en kunskapslucka 
kring hur hantering och bedömningar av hedersrelaterat våld och förtryck sker av 
yrkesverksamma. Därav valde vi att titta vidare på området genom att välja respondenter som i 
sin yrkesroll i det sociala arbetet har en förankring och koppling till hedersrelaterat våld och 
förtryck. De yrkesverksamma som studeras i vår studie utgörs av tre socialsekreterare, två 
socialrådgivare, en polis samt en medarbetare på en kvinnojour i Hallands län. Polisen var för oss 
en respondent som vi till en början var osäkra till för att vi kopplade samman poliser med 
rättsväsende snarare än socialt anknutna arbeten. Men efter rekommendationer från andra 
respondenter i studien och ett initialt samtal med polisen över mail kom vi fram till att 
arbetsuppgifterna rörande hedersrelaterat våld och förtryck stämde väl överens med vårt tilltänkta 
urval. Därför valdes polisen till som respondent, utifrån arbetets karaktär i samröre med 
hedersrelaterat våld och förtryck snarare än positionen som polis. Vi vill även klargöra att vi inte 
avser den titel som våra respondenter har på grund av utbildning som exempelvis socionom, utan 
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vi avser att undersöka hur yrkesverksamma definierar, hanterar och går till-väga vid bedömning 
av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Därför benämns det i vår studie “socialt 
anknutna arbeten” som den bakgrund till våra respondenter som vi valt att undersöka. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten 
definierar och hanterar ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att 
öka kunskapen om utvecklingsområdet hedersrelaterat våld och förtryck i det sociala arbetets 
yrkesutövning. 
  
Vi avser att uppfylla vårt syfte med hjälp av följande frågeställningar: 
  
• Hur definieras hedersbegreppet av yrkesverksamma som arbetar med hedersrelaterat våld 

och förtryck? 
• Hur beskriver yrkesverksamma att de arbetar med bedömning av ett ärende som rör 

hedersrelaterat våld och förtryck? 
• Vilka begränsningar ser de yrkesverksamma i de metoder som används vid bedömning av ett 

ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? 

1.2 Studiens koppling till socialt arbete 

För att förstå studiens koppling till socialt arbete måste vi titta på vilka yrkesverksamma den riktar 
sig in på samt hur dem hör samman med de socialt anknutna arbeten som nämns i inledningen. 
Socialt anknutna arbeten som är intressanta och relevanta för vår studie är den yrkesgrupp som 
på grund av sin yrkesposition kommer i kontakt med individer eller grupper som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck, det vill säga socialarbetare som kommer i kontakt med 
fenomenet.  

Människor som utsätts för våld och förtryck är enligt International Federation of Social Workers 
– IFSW:s globala definition, i behov av skydd, stöttning samt hjälp till social förändring av 
professionella och erfarna socialarbetare. Därmed är vårt forskningsområde relevant för det 
sociala arbetet, eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt socialt problem och vi 
syftar till att belysa yrkesverksammas roll och ställning i arbetet med hedersproblematik. Socialt 
arbete är en erfarenhetsbaserad profession men också en samhällsvetenskaps teoretisk disciplin. 
Syftet är social förändring, utveckling, skydd och stöttning av utsatta och förtryckta människor, 
samhällets sammanhållning samt empowerment och motivation för ett självständigt liv. 
Socialarbetarens uppdrag är genom ett solidariskt förhållningssätt hjälpa och inkludera individer 
som riskerar att hamna utanför samhället, med extra hänsynstagande till barns skydd och deras 
utveckling. För att belysa faktorer som försämrar eller förbättrar individens livsförhållanden ska 
det reflekteras kring strukturella grundkonstruktioner såsom ras, klass, språk, religion, kön, ålder, 
funktionsvariation, kultur och sexuell läggning. Anledningen till det är att det kan finnas 
strategiska åtgärder för att eliminera systematiska men även personliga hinder (IFSW, 2014). 

1.3 Förförståelse 

Förförståelsen som vi författare har till forskningsområdet är både utbildnings-, arbets- och 
verklighetsrelaterad. Vi har på olika sätt kommit i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck 
genom vår utbildning, där vi under tidigare kurser berört ämnet. Som kvinna har Isabelle lättare 
att förstå och känna empati för kvinnor som utsätts för våld, förtryck och kontroll. Bryars 



 8 

förförståelse grundar sig i hans etniska rötter i Kurdistan där hederskulturen är norm och 
hedersrelaterat mord, våld och förtryck är ständigt förekommande i vardagen.  Gemensamt är att 
vi båda haft en yrkesmässig koppling till ämnet då vi båda arbetat inom det sociala arbetet där 
denna typ av problematik har varit förekommande. Den självupplevda relationen vi har till 
hedersrelaterat våld och förtryck är baserad på egna erfarenheter som vi inte alltid har kunnat 
identifiera direkt, men som vi genom arbetat med denna studie kunnat förtydliga. Vi har båda 
olika bakgrunder och förkunskaper, men intresset kring ämnet har fört oss samman till denna 
studie. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna i studien är genomförda genom att det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
kommer att belysas ur de yrkesverksamma inom det sociala anknutna arbetets perspektiv. Andra 
perspektiv såsom barnperspektivet och det straffrättsliga perspektivet kommer därför inte tas i 
beaktning. Studien berör heller inte områden i en närmare bemärkelse rörande könsstympning, 
HBTQ, funktionsvariationer eller lagar. Vi begränsar oss därmed till att enbart studera de 
ovannämnda yrkesverksamma och deras arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 
Avgränsningar i studiens genomförande är baserade på tidsramen för kursen, 10 veckor samt 
omfattningen rent storleksmässigt. 
  

1.5 Begreppsförklaring 

I studien kommer fyra begrepp vara återkommande som kan ha olika betydelse beroende på 
sammanhang. Därför sätter vi dem i relation till studiens syfte och förklarar begreppet utifrån 
denna aspekt. 

1.5.1 Heder 

Enligt Unni Wikan som är professor i socialantropologi vid universitetet i Oslo benämns heder 
som värdet på sig själv i egna och andras ögon, självrespekt och social respekt. Vad som krävs för 
att bibehålla självrespekt och social respekt varierar beroende på kultur och historia och därför är 
synonymen makt till heder, högst aktuell. Makten baseras på utopin, där det är eliten samt de 
utopiska individerna och sammansvärjningarna som styr (Wikan, 2009). Därför är heder ett högst 
komplext begrepp som i många sammanhang kan tolkas olika. I studien kommer begreppet heder 
benämnas i syftet att förklara och beskriva hedersrelaterat våld och förtryck. 

1.5.2 Patriarkat 

Patriarkat är en samhällsstruktur som avser mannen som den överordnade och därför anses ha 
makten över samhället och familjen. Den kollektivistiska kulturen är starkt förknippat med kön 
och benämningen på patriarkat (Eldén, 2003). Därför baseras vår studie på denna åskådning. 
Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i normativa föreställningar om patriarkat och därför 
fördelas könsrollerna på det sättet. Kvinnan ska ta hand om barn och hem medan mannen ska 
arbeta och sköta kontakter med samhället. Kvinnan segregeras och hamnar i isolering, vilket 
underlättar för hedersrelaterat våld och förtryck eftersom få utomstående inte kan ifrågasätta 
handlingarna (Gapf, 2019). 
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1.5.3 Kultur 

Kultur kan beskrivas som det sociala arvet från generation till generation. Språk, religion, seder, 
moraliska normer, värderingar och beteendemönster ärvs och förs vidare för att på så sätt skapa 
ett sammanhang där de kulturella föreställningarna är normen. Kultur kan beskrivas som en 
mental programmering som förenar medlemmarna i en grupp och skiljer dem från en annan grupp. 
Människor som tillhör en grupp i ett särskilt geografiskt område, delar samma religiösa och sociala 
anspråk. Dem som följer samma seder och bruk under en längre tid tillhör därför en gemensam 
kultur som skiljer sig från andra. Utifrån kulturell bakgrund kategoriseras människor för att sedan 
belysa beteendemönster som inte alltid är lika officiella som religiösa, utan inofficiella eftersom 
det oftast kan handla om oskrivna normer och regler (Hussein, 2017). 

1.5.4 Sexualitet 

Begreppet sexualitet syftar till att beskriva olika handlingsmönster som människan har i sitt 
fortplantningsbeteende. Enligt Nationalencyklopedin (2019) syftar det till att beskriva hur 
tillfredsställandet av de biologiska drifterna genomförs och med vem. Under begreppet hittar vi 
uttrycket “heteronorm” som kommer att vara aktuell i studien och Nationalencyklopedin (2019) 
definierar det på följande sätt: 

  
“Heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett 
samhälle.” (Ne, 2019). 

  
Heteronorm är ett begrepp som kan kopplas till heder enligt Schlytter (2012). 
Hedersproblematiken fokuserar till största del på att reglera kvinnans sexualitet genom att anse 
att kvinnan ska bevara sin oskuld fram till dess att hon har ingått ett äktenskap. Oskulden anses 
som gudomlig och ren, därför ska endast kvinnans äkta man kunna ta del av denna (Schlytter, 
2012). Skulle det finnas några tvivel gällande kvinnans oskuld sätts hela familjens och släktens 
heder på spel. Ingen kommer vilja gifta sig med denna kvinna och familjen och släktens heder 
och rykte kommer att svärtas ner om ingenting görs för att reglera det hela (Hussein, 2017).   
  

2. Bakgrund 
Hedersrelaterat våld och förtryck är inget nytt fenomen. Förgreningarna kan spåras väldig långt 
bak i världshistorien. För att förstå fenomenet behövs det en kunskap om de normer och 
traditioner som är bakomliggande. Det finns ofta en historisk förankring då varje samhällsepok 
har normer som definierar beteenden som normala, klandervärda eller felaktiga (Hussein, 2017). 
Nationalencyklopedin (2019) benämner ordet heder som följande: 
  

“Anseende grundat på erkänt goda karaktärsegenskaper ibland enligt något föråldrade normer” 
    (Ne, 2019). 

  
De föråldrade normerna ger oss en förförståelse för forskningsämnet och kan på så sätt bidra till 
en orsaksförklaring i ett senare skede. Även begrepp som maskulinitet, patriarkala tankesätt och 
etnicitet är aktuella menar Hussein (2017) och därför kommer avsnitt två, bakgrund kopplas 
samman med begrepp ur en historisk synvinkel. 
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2.1 Historik i världen 

I världen kan hedersrelaterat våld och förtryck ses härstamma från uråldriga samhällen där lagar 
och förordningar fattades. Fenomenet fungerade som ett juridiskt system där kollektivet skapar 
de lagar och förordningar som ansågs behövas för att utforma individerna till önskvärda 
medlemmar. Familjer som levde efter de normerna levde även efter uppfattningen att 
hedersrelaterat våld var familjens och kollektivets familjära angelägenhet, snarare än en statlig. På 
så sätt formades det en subkulturell uppfattning om vad som ansågs vara accepterat och inte. 
Trots att utvecklingen gått framåt lever än idag föreställningar om heder och dess inverkan kvar 
(Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz, 2010). 
  
Wikan (2009) menar att den grundläggande historiska uppfattningen om heder i en familj kan 
liknas vid en pyramid. Längst ner finns de unga flickorna/kvinnorna som i sin tur regleras av äldre 
och gifta kvinnor, bröder, manliga kusiner, morbröder och högst upp fadern. Han har den 
absoluta makten och genom kollektivet, släkten bestämmer han över övriga medlemmar i familjen. 
Kvinnorna och flickorna är längst ner i hierarkin och måste därför anpassa sig till övriga manliga 
medlemmar i familjen. Även om de kan vara i samma ålder skiljer könet dem åt i hierarkin. 

2.2 Historik i Sverige 

Genom Sveriges historia har begreppet heder varit sammankopplat med ära och skam. Under 
1600-talet genomsyras Sverige av en stark “hederskultur” där männens heder stod i fokus. 
Hederskulturen hänger samman med samhället som var starkt förknippat och präglat av 
patriarkatet och den kollektivistiska kulturen som hävdades genom manlig dominans och kvinnlig 
underkastelse. Sveriges historia är även kantat av de häxprocesser som förekom i Europa från 
1400-talet och framåt. En avvikande funktion straffades genom den rädsla som fanns i den 
europeiska kristenheten där kvinnor sålde sina kroppar till djävulen för att uppnå framgång och 
lycka (Hussein, 2017). Summeringen av den svenska hedern kan förstås som att den bärs på 
kvinnans axlar då det genom historiens gång har varit starkt kopplat till dygd och ära genom den 
kvinnliga sexualiteten (Wikan, 2009).   
  
Sverige har idag kommit en lång väg från de häxprocesser som närvarande under historiens gång 
och kan idag ses som ett föredöme för jämlikhet (Jämställ, 2019). Trots denna insikt är Sverige 
även en av de länder där hedersvåld, förtryck och mord förekommer dagligen och årligen och i 
takt med globaliseringen breds även det hedersrelaterade våldet och förtrycket ut (Hussein, 2017).  

2.3 Tidigare forskning 

Här ger vi en överblick på tidigare forskning som anses relevant för våra forskningsfrågor. 
Avsikten med det är att visa tidigare publicerad kunskap som finns för att studera om den är 
entydig eller paradoxal, samt för att påvisa behovet av just vår uppsats. Publikationerna som vi 
använder oss av kommer delas i två teman, en som definierar hedersrelaterat våld och förtryck 
samt en som redogör för yrkesverksammas arbete med fenomenet. Tidigare forskning kring 
ämnet hedersrelaterat våld och förtryck kan sammanfattas genom att hedersrelaterat våld och 
förtryck grundar sig i det familjära, sociala, offentliga, privata, individuella, patriarkala och 
kollektiva (Brooks, 2017). Det är en komplex problematik som är gränsöverskridande och berör 
samhällets olika organ i olika livsskeden. Som nämns i inledningen belyser NCK (2010) att det 
råder oenighet kring forskarnas definitioner av hedersproblematik. Även vi har kunnat finna 
olikhet i hur hedersrelaterat våld och förtryck definieras. Enligt NCK (2010) samt Darvishpour, 
Lahdenperä och Lorentz (2010) definieras hedersrelaterat våld och förtryck inom forskningen 
utifrån tre perspektiv, vilka vi redovisar nedan. 
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2.3.1 Definition av hedersrelaterat våld och förtryck ur kulturbetingad förklaringsmodell 

I takt med att människor globaliseras, gör även det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
detsamma, människor ut- och invandrar och allt som oftast är det kulturen och de grundläggande 
värderingarna som följer med (Schlytter, 2012). När det pratas om hederskultur  nämns också 
kontroll över kvinnan och hennes sexliv. Hon blir därmed ett föremål för sträng övervakning av 
mannen som är familjens ”överhuvud”, som också har i uppgift att bevara familjens heder. Inom 
hederskulturen ska mannen ”vägleda” kvinnorna och flickorna inom familjen till att handla utifrån 
hedersrelaterade normer. När kvinnorna bryter normer och beter sig ”oanständigt” skadas 
familjens och mannens heder. Kontrollen och övervakningen behöver däremot inte endast rikta 
sig mot kvinnornas sexuella handlingar, utan den innefattar även situationer som anses som 
potentiella sexuella situationer. Definitionen av sådana situationer ser dock olika ut i olika familjer. 
Ett vanligt exempel på en potentiell sexuell situation utifrån hederskultur är när en ensam kvinna 
befinner sig i ett sammanhang tillsammans med andra män (Wikan, 2009).  

 
Schlytter (2012) och Wikan (2009) menar att ju starkare band familjen har till hederskulturen, 
desto svårare blir det för dem i mötet med den svenska kulturen och ”de svenska 
värderingarna”.  Hederskultur bör och ska inte ses som en del av ett strukturellt globalt 
kvinnoförtryck då det skiljer sig åt. Den främsta skillnaden enligt dem är att hedersrelaterat våld 
präglas av ett kollektiv som upprätthålls och uppmuntras av den manliga omgivningen, medan 
våldet mot kvinnor i resterande kulturer har andra typer av upprätt hållanden som inte är lika 
kollektiva som hedersrelaterat våld och förtryck (NCK, 2010).  
  
Forskare som menar att kulturella skillnader och särdrag är grunden till bland annat hedersrelaterat 
våld och förtryck mot kvinnor i familjer med annan etnisk bakgrund, menar också att en kulturell 
anpassning ökar förutsättningarna bäst för att öka jämställdheten inom familjer (Darvishpour, 
Lahdenperä & Lorentz, 2010). En sådan kulturell anpassning exemplifieras av etnologen Sjögren 
(2006) som menar att assimileringsprocessen som innefattar både arbetsliv och andra sociala 
sammanhang, är ett bra sätt för familjer med invandrarbakgrund att möta och komma i kontakt 
med den svenska kulturen. Den kulturella anpassningen är dock inte problemfri då fokus istället 
kan ligga på kulturkrockarna och de skilda normer och värderingarna. 

 
För att gå djupare in på heder i kontexten hedersrelaterat våld och förtryck menar Wikan (2009) 
att heder kan förklaras genom hur våldet och förtrycket används som metod för att kunna bevara 
och kontrollera familjens heder. Det kan beskrivas som ansiktet som familjen har inför resterande 
av kollektivet som delar samma syn på vad Wikan (2009) kallar föreställningar om sexualitet, makt 
och kön hos en grupp. Skam och skuld är centralt och kan ses som en del i förtrycket för att sedan 
övergripande kallas våld. Kollektivet styrs av rädslan att bringa skam och skuld över familjen och 
i sin tur sedan påverka familjens status. Därför är det oerhört centralt att alla som är medlemmar 
av familjen och kollektivet arbetar gemensamt för att bibehålla normer (Hussein, 2017). Ouis 
(2009) menar att människor med bakgrund i Mellanöstern kommer generellt från 
grupporienterade patriarkala samhällen där just en hederskultur utgör normen (Ibid). Den största 
orsaken till att en kvinna utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i västvärlden tycks vara en 
anpassning till västerländska normer och/eller en påbörjad separation. Att individen avviker från 
de hedersnormer som finns och när en kulturkrock sker, kan det innebära både psykologiskt och 
fysiskt våld. Hot om vilka konsekvenser individen får vid avvikelse från hedersnormer, skapar en 
stark rädsla, och det i sig betraktas som förtryck (Hayes, Freilich & Chermak, 2016). 
  
Brown, Carvallo och Imura (2014) som också beskriver definitionen av hedersrelaterat våld och 
förtryck ur ett kulturellt perspektiv beskriver fenomenet som ständigt är närvarande, från tidig 
barndom till vuxen ålder. En subtil samhällsbild avspeglas och de maskulina och patriarkaliska 
värderingarna i en hederskultur är centrala där mannen är familjen och samhällets överhuvud. 
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Kvinnan ska på så sätt underkastas mannen och samhället (Brown, Carvallo & Imura 2014). Detta 
ger också en bild av den komplexitet som existerar då kvinnans samtidigt ses som det absolut 
dyrbaraste och därför skyddas hon (Brooks, 2017). 

2.3.2 Definition av hedersrelaterat våld och förtryck ur feministisk 
könsmaktsförklaringsmodell 

Utifrån en feministisk könsmaktsförklaringsmodell menar Eldén (2003) att hedersrelaterat våld 
och förtryck är en del av det universella förtryck som sker gentemot kvinnor i dagens samhälle. 
Det handlar således inte om en kulturell företeelse utan snarare om ett makt- och genusperspektiv. 
Skillnaderna mellan ett våldsutövande i en familj i Sverige och en familj i Mellanöstern beror 
således inte på kulturen, utan snarare på demografiska och socioekonomiska förhållanden. Eldén 
(2003) problematiserar att endast se utländska familjer som en del i hedersrelaterat våld och 
förtryck och menar att det snarare skapar klyftor än bidrar till förståelse och insikt. Hedersrelaterat 
våld och förtryck bör istället ses som en del av det strukturella förtryck som kvinnor utsätts för 
världen över för att på så sätt inte skapa klyftor mellan olika grupper.  
  
När mäns våld mot kvinnor benämns i ett sammanhang, landar fokus på våldets ursprung istället 
för grundproblematiken. Om hedersrelaterat våld och förtryck klassificeras som en del av en 
kulturell problematik avser det att det är en patriarkalisk struktur där vi som bedömer är bättre 
och mer jämställda. De los Reyes (2003) poängterar även att om vi förklara hedersrelaterat våld 
och förtryck som en del av en ”icke-svensk” företeelse blir klyftan större mellan ‘’vi och dem’’ 
samt att vi överskattar vår egen jämställdhet och inte belyser den tillräckligt. Eldén (2003) menar 
att hedersrelaterat våld och förtryck snarare ska ses som en grövre form av kvinnoförtryck som 
förekommer i alla länder och kulturer.  

  

I en studie utförd av Schlytter och Linell (2003) intervjuas unga flickor med invandrarbakgrund 
som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som skyddats av socialtjänsten i form av 
skyddat boende, framgår det att flickorna delades in i två olika kategorier. De som utsatts för våld 
i nära relation utan heder som motiv och de som utsatts för hedersrelaterat våld hamnade under 
kategorin ”särskilt våld’’. Flickorna som deltog i studien menade på att det bidrog till 
stigmatisering och isolering då de behandlades som ”de andra’’. Åsa Eldén (2003) menar att det 
är en typ av exotifiering av problematiken och de som utifrån en kulturell förklaringsmodell 
beskrivs som ”de andra” riskerar att hamna i stigmatisering. Det kan enligt forskaren i sin tur leda 
till att det våld och förtryck som riktar sig till svenska kvinnor underskattas.  Våld mot flickor och 
kvinnor, oavsett heder som motiv eller inte, ska endast härledas till en universell 
könsmaktsförklaringsmodell där hedersrelaterat våld utgör en del av det strukturella 
kvinnoförtrycket. Hon är negativt inställd till att förklarar våld som riktar sig till kvinnor med 
svensk bakgrund ”mäns våld mot kvinnor” eller ”våld i nära relationer”, samtidigt som våld riktad 
mot ”de andra” kvinnorna, det vill säga ”invandrarkvinnor” hamnar i kategorin ”särskilt våld”. 
Utifrån en feministisk könsmaktsförklaringsmodell bör mäns våld mot kvinnor förklaras och 
förstås i sin kontext, oberoende av etnisk bakgrund och ursprungsland (Ibid). När hedersrelaterat 
våld och förtryck urskiljs från övrigt våld mot kvinnor (svenska kvinnor), finns tankesättet där ”vi” 
betraktas som jämställda och ”de” som patriarkala. Därmed beskylls invandringen till att ha 
orsakat problematiken, eftersom våldet inte förklaras som något ”svenskt” (De los Reyes, 2003).  
  
Många feministiska forskare poängterar alltså likheterna mellan olika varianter av patriarkalt våld. 
I synnerhet påpekas det problematiska med att våld mot kvinnor i västerländska sammanhang 
(med västerländska förövare) sällan ses som kulturellt betingat i samma utsträckning som våld 
mot kvinnor ur etniska minoriteter. Enligt förespråkarna för denna förklaringsmodell spelar det 
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ingen roll var i världen kvinnor utsätts för våld av män, eftersom det grundläggande anledningen 
för våldet är mäns strävan att kontrollera och begränsa kvinnors och flickors handlingsutrymme 
och sexualitet. De anser att män som utsätter sina före detta fruar eller ex-flickvänner för våld 
eller i vissa fall mord, inte skiljer sig från de män som mördar eller utövar våld mot sina fruar, 
döttrar eller systrar. De gemensamma orsakerna är en sårad stolthet, stark vilja till maktutövning 
och tankesättet om att män bör och kan kontrollera kvinnor. Därmed innebär det att det finns 
drag av hederstänk och skam i allt våld som riktar sig mot kvinnor och flickor i intima relationer 
(NCK, 2010).  

2.3.3 Definition av hedersrelaterat våld och förtryck ur ett intersektionellt perspektiv 

Den intersektionella förklaringsmodellen eftersträvar att sätta fenomenet i kontext till ett 
mångdimensionellt perspektiv och ge nyanser av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. I takt 
med detta ifrågasätter allt fler forskare de ovannämnda förklaringsmodellerna (NCK, 2010). De 
los Reyes och Martinsson (2005) som är några av dem menar att det finns andra faktorer som 
spelar avgörande roll för hur relationerna i en familj ser ut. Det räcker inte att endast se 
problematiken ur ett kulturellt eller feministisk könsmaktsförklaringsmodell. Darvishpour (2008) 
som även han är en viktig profil vad gäller den intersektionella förklaringsmodellen slår fast vid 
att det måste tas hänsyn till andra faktorer såsom socioekonomiska förhållanden, ålder, ursprung 
samhället och dess värderingar och värdesystem, vistelsetiden i det nya landet, integrations graden 
i det samhälle som de lever i. Vidare menar han att det är viktigt att beakta om människor upplever 
diskriminering, om de interagerar med sin omgivning samt uppmärksamma hur familjen hanterar 
konflikter, istället för att fokusera på kulturella skillnader (Ibid). 
  
Forskarna som anbefaller den intersektionella förklaringsmodellen strävar efter att nå en 
kombination av ett feministiskt, antirasistiskt och ett sociologiskt perspektiv (NCK, 2010). 
Darvishpour (2006) anser att jämställdhet kan tolkas som ett överflödigt fenomen för människor 
som lever under värdelösa socioekonomiska omständigheter, etnisk diskriminering samt 
exkludering. I många fall kan förhållandena orsaka eller förstärka patriarkala synsätt.  
  
Vad gäller kultur tyder det intersektionella förklaringsmodellen på att fenomenet är föränderligt 
som formar sig i växelspel och interaktion mellan människor. Vid kontakt med nya system, nya 
värderingar, nya normer samt upplevelser av den nya världen påverkas den egna attityden och 
synsättet (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz, 2010). Forskare som utgår ifrån ett 
mångdimensionellt perspektiv är även kritiska till att förminska hedersrelaterat våld och förtryck 
som enbart en del av de generella våld som riktas mot kvinnor. De menar att den feministiska 
könsmaktsförklaringsmodellen bortser från särskilda omständigheter som drabbar ett flertal 
kvinnor från minoritetsgrupper och med ett annat etniskt ursprung (NCK, 2010).  Enligt De los 
Reyes och Martinsson (2005) och Darvishpour (2004) är det ett maktspel som bidrar till konflikter 
i familjen och det pågår oberoende av familjens etniska ursprung. Kultur och uppfostran har 
därmed inte en stor betydelse. 
  
Enligt NCK (2010) fokuserar Socialstyrelsen och Länsstyrelsen på ett mångdimensionellt synsätt 
i sina utredningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Allt fler diskuterar betydelsen av 
diskriminering i debatten om problematiken och familjekonflikter som råder bland minoriteter 
med annan etnisk bakgrund än svensk (Ibid).  
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2.3.2 Yrkesverksam i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 

Efter att vi tittat närmare på de förklaringsmodeller som fanns gällande hur hedersrelaterat våld 
och förtryck definieras, valde vi att titta närmare på vilket utrymme de yrkesverksamma hade i 
den tidigare forskningen. Vi fann bland annat en kvalitativ intervjustudie som Ghazinour och 
Wikström (2010) hade genomfört där syftet var att undersöka flickor och kvinnor som blivit 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt deras upplevelser av skyddade boenden. 
Majoriteten upplevde sig ännu mer begränsade än tidigare och det ledde i sin tur till en känsla av 
utanförskap. Skyddat boende är viktig som temporär insats för att skydda offret, men i det långa 
loppet är denna insats ambivalent. Respondenterna i studien indikerade att insatsen skyddat 
boende till stor del efterliknade den situation de kom ifrån. Flickorna och kvinnorna tvingades att 
förhålla sig till boendets regler och upplevdes inte ha samma frihet som andra flickor och kvinnor 
på det skyddade boendet som kom från en annan sorts problematik (Ghazinour & Wikström, 
2010).  
  
Barn som har föräldrar eller familj med ett heders normerande resonemang, riskerar att bli väldigt 
utsatta då dem får ta del av två världar. Därför är de yrkesverksamma som kommer i kontakt med 
dessa barn oerhört viktiga. Exempel på det kan vara skolpersonal som har en daglig kontakt med 
dessa elever (Eldén, 2003). Många yrkesverksamma tycker dock att det är svårt att avgöra när det 
handlar om hedersrelaterat våld och förtryck då kunskapen om fenomenet är bristfällig. Det 
innebär omfattande utmaningar och dilemman som bland annat skolpersonal dagligen handskas 
med. I ett flertal fall rör det sig om tonårsflickors rädsla att bli avslöjade för sin familj och på så 
sätt försätts de yrkesverksamma i en kluven situation om de belyser en handling (Gruber, 2011).  
  
När yrkesverksamma inte vet när de ska agera som skapar en känsla av att vara hämmad och 
oförmögen. Därför är behovet av en teoretisk modell kring ämnet ytters aktuell (Alizadeh, 
Törnqvist & och Hylander, 2011). I bedömningarna av insatser för att hantera och motverka 
hedersrelaterat våld utgår de yrkesutövande från idéer om västerländska värderingar, nationella 
gränser och kön. Det sker en tydlig inkludering och exkludering av individer på olika plan i 
samhället. Även begreppet kön kan kopplas till hedersproblematik samt vilket kön som utifrån 
förutfattade meningar anses vara mest utsatta. Yrkesverksamma utgår ofta ifrån att pojkar inte är 
lika utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck som flickor vilket kan leda till att ärenden som 
rör pojkars utsatthet faller mellan stolarna (Gruber, 2011). Även våld i nära relation och barnaga 
kan i många fall benämnas som hedersrelaterat våld och förtryck. Gruber (2011) menar att det 
kan skapa felaktiga antaganden om problematiken.  
  
Linell och Schlytter (2008) menar att eftersom hedersproblematiken är nytt ämne för många 
yrkesverksamma finns det påtagliga risker för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck att inte få nödvändig skydd. För de flickor som söker skydd hos exempelvis socialtjänsten, 
görs en ansökan om skydd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Främsta 
insatsen för att skydda flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utgörs då av 
särskilda skyddade boenden. Men enligt utsagor från utsatta flickor själva är de hedersvåldsutsatta 
mer isolerade än de andra flickorna som har andra skäl till skyddat boende. Linell och Schlytter 
(2008) menar att det kan förklaras med yrkesverksammas kunskapsbrist när det gäller förståelsen 
av hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är de yrkesverksammas kunskap och erfarenheter 
kring bedömning och hantering av hedersrelaterade ärenden avgörande för vilken hjälp som de 
utsatta tillgodoses (Linell & Schlytter, 2008). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

I kapitel 3, teoretisk utgångspunkt kommer vi att redogöra för en teoretisk grund för att läsaren 
ska kunna skapa en förförståelse för kommande resultat och analysdel. När vi studerade och 
tolkade den tidigare forskningen kunde vi utläsa att familjen och släkten var en av de faktorer som 
alla författare beskrev som centralt för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Vi sökte därför 
efter en teori som kunde ge oss en förståelse för hur mekanismerna inuti en dysfunktionell familj 
eller släkt fungerar. Vi läste in oss på en rad olika teoretiska modeller och fann Karpmans 
dramatriangel (2014). Modellen beskrivs av Karpman (2014) som ett verktyg för att förstå 
uppkomsten och funktionerna av olika positioner i relationer och hur dem arbetar med, mot och 
tillsammans med varandra. Med denna utgångspunkt kunde vi därför se att modellen kunde 
appliceras på vår studie då den kunde förklara hur fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck 
fungerar, uppstår och verkar i olika konstellationer. Dock var vi osäkra på om den skulle fungera 
i avseendet att vi valt att undersöka yrkesverksamma och vi diskuterade mycket kring detta med 
vår handledare. Frågor vi ställde oss var om den yrkesverksamma kunde vara del av denna triangel 
eller om dem stod helt utanför, och vad kunde detta i sådana fall bero på? Vi kom fram till att just 
dessa frågor kunde vara väldigt intressant att använda oss av med hjälp av teorin för att på så sätt 
belysa yrkesverksammas eventuella position i en dysfunktionell relation. Med denna utgångspunkt 
valde vi därför att arbeta med Karpmans dramatriangel (2014) som teoretisk utgångspunkt till vår 
studie. 

3.1 Dramatriangelns ursprung 

Stephen Karpman är en teoretiker som under 60-talets mitt studerade hos en psykiatriker vid 
namn Eric Berne. Berne var upphovsmannen till teorin gällande transaktionsanalys som ett sätt 
att förklara mänskliga beteenden och Karpman uppmuntrades av Berne att själv publicera sina 
fynd efter sina studier. 1968 publicerade Karpmans sin första triangel och utefter detta kom han 
sedan att utveckla dramatriangeln (Karpman 2014). Dramatriangel tar således en utgångspunkt i 
psykologin och sociologin då den ger en förståelse och förklaring hur människor interagerar med 
varandra i situationer och relationer som är kantade av en dysfunktionalitet (Ibid.). Den 
sociologiska aspekten av dramatriangeln är att den belyser varför positionerna i dramatriangeln 
uppstår och hur samhället i sig kan vara del av en stor dramatriangel. Människors interaktion 
påverkas av samhället och vice versa. Sociologin kan således beskrivas som den större aspekten 
av dramatriangeln. 

3.2 Dramatriangeln utförande 

Karpman skapade dramatriangeln för att kunna belysa negativa interaktioner som är fyllda med 
konflikter, dramatik och maktdimensioner hos individer och grupper. Teorins första anspråk är 
därför kartläggning av dess positioner utifrån individen eller gruppen. Beroende på vilken position 
en individen eller gruppen har i en relation, vill man med hjälp av dramatriangeln kartlägga hur 
makt och personligt ansvar ter sig i relationen.  Det för att på så sätt kunna kartlägga vilken av de 
tre rollerna individerna eller grupperna har i triangeln. Rollerna definieras som offer, tyrann och 
hjälpare, som kan även kallas offer, anklagare och räddare av (Karpman, 2014). För att tydliggöra 
positionerna har vi valt att utgå ifrån den benämning Karpman (2014) använder som tyrann, 
hjälpare och offer. Rollerna är de grundstenar triangeln bygger på där offret är placerat längst ner 
i triangeln och tyrann och hjälpare i övriga två hörn.  
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Karpman (2014) syftar till offret som en självupplevelse av den grupp eller individ som kan 
identifiera sig som detta. Därför är begreppet offer tvådimensionellt, då offret både kan vara den 
som är förtryckt och den som kan spela förtryckt. Offret har oavsett motivation en känsla av 
maktlöshet, hopplöshet och skam och skuld. Det kan grunda sig i att tyrannen beskyller offret för 
negativa handlingar direkt och hjälparen gör det indirekt, för att offret ska fortsätta att positioneras 
som offer och bibehålla ett negativt känslospel och inte utmana de två övriga positionerna. 
Tyrannen vill även positionera offret som offer för att kunna förtrycka och uppnå en känsla av 
rättfärdigande och överlägsenhet för att slippa ta ansvar. Hjälparen kan ha samma motivation, 
men med ett inte lika tydligt förhållningssätt, då denne vill framstå som att den hjälper. Hjälparens 
huvudsakliga syfte är att hjälpa offret, men med den egna vinningens skull i baktanke. Därför har 
hjälpen en negativ effekt eftersom offret snarare blir beroende av hjälparen än hjälpen i sig . En 
maktposition är tydlig då hjälparen står under tyrannen men över offret. Karpman (2014) skriver 
mycket kring positionernas motivation som i synnerhet fokuseras till de psykologiska önskningar 
och behov positionen ger och besvarar. Dessa är ofta outtalade och omedvetna då det annars 
hade belyst det destruktiva maktordningar som finns i dramatriangeln samt tvingat positionerna 
att ta ansvar över sitt handlande. De är därför alla positioner i dramatriangeln primärt utgår ifrån 
den egna vinningen och det egna behovet, än behovet av att agera utifrån en positiv inverkan på 
de övriga positionerna (Karpman, 2014).   
  
Positionerna i dramatriangeln behöver inte alltid vara enskilda individer, utan kan även vara 
grupper då teorin inte bara berör en psykologisk aspekt utan även ett sociologiskt perspektiv. 
Sociologin vill förklara och förstå människors handlingar och därför kan detta illustreras i 
dramatriangeln som interaktionen mellan grupper och individer där fokus ligger på de 
bakomliggande orsakerna till positioneringar av offer, hjälpare och tyrann. Detta kan således bero 
på samhällets normer och värderingar och hur behovet av dessa som styr oss som både individer 
och grupper. Det kan även vara så att positioner förändras och byts med varandra då situationen 
kan förändras. Positionerna skapas och grundar sig i den barndom som existerade när individen 
eller gruppen växte upp. Det är präglat av väldigt tydliga ramar kring vad som är accepterat och 
vad som inte är accepterat, alla i denna miljö präglas av de normer och ramar som finns och på 
så sätt är alla tilldelade en specifik roll. Grunden till att det skapas är för att kunna undvika svåra 
känslor för att på så sätt även kunna förneka den verklighet som existerar och har existerat 
(Karpman, 2014). Dramatriangeln kan illustreras genom nedanstående bild som visar tidigare 
nämnda positioner. 

 

 

(Figur 1: Dramatriangeln: ritad av författarna utifrån litteratur av Karpman (2014) 
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Tyrannen och hjälparen delar toppen genom att dem står vid varsitt hörn, vilket påvisar att 
positionerna alltid är ojämna då offret alltid står i en lägre position. Relationerna mellan 
positionerna resulterar i en känsla av skam och skuld som är uppbyggda genom lögner, arrogans, 
förnekelse och hjälplöshet. Den psykologiska påverkan resulterar i att alla formas utifrån denna 
modell, och även för vidare positionerna. Det som sammankopplar positionerna är att det aldrig 
finns några vinnare. Alla är på ett eller ett annat sätt kopplade till en modell som i slutligen alltid 
blir ogynnsam  (Karpman, 2014). 
  
Exempel på hur positionerna kan se ut i en hedersproblematik kan vara att pappan i familjen är 
tyrannen, mamman hjälparen och dottern offret. Dock är det ytterst flytande då positionerna kan 
vara föränderliga beroende på specifik problematik och hierarki. Offret kan vara dem individer 
som avviker från normen exempel: pojkar eller män vars handlingar inte överensstämmer med 
kollektivets avsedda handlingar, hjälparen kan vara fadern eller annan släkt och kvinnorna kan 
vara tyranner. Dock kan positionerna ändras då individen även har de andra positionerna tillgodo. 
Beroende på vilken situation individen befinner sig i kan den andra positionen antas. Exempel: 
Mannen i familjen är positionerad som tyrannen, dock i ett annat sammanhang kan han vara offret. 
I en myndighetskontakt bortförklarar han sitt handlande genom hans position som exempelvis 
invandrare. Han slipper således ta det ansvar för hans kanske icke existerande handlingar då han 
ser sig själv som ett offer för ett system som i hans mening är fel (Karpman, 2014). 
  
För att belysa den sociologiska aspekten utifrån samhället och normen kan dramatriangeln 
appliceras på hur yrkesverksamma kan vara del av denna triangel. Utifrån hur samhället har format 
yrket eller snarare hur samhället har format ett behov har senare yrket anpassas till det. Således är 
den yrkesverksamma den som vid en första anblick kan stå som positionen hjälpare ur ett klassiskt 
synsätt då de sociala arbetets natur är av detta slag (IFSW, 2014). Men när dramatriangeln 
appliceras utgår hjälparen ifrån den egna vinningen skull. Därmed innebär det att den 
yrkesverksamma det också, dock med förbehållet att de här ofta är omedvetet då de sociala arbetet 
ofta också är präglat av en stark filantropi. Den yrkesverksamma kan dock till relationen av en 
hederskontext också vara offret eller tyrannen beroende på de två övriga positionerna. Men det 
centrala i att vi använder oss av Karpmans dramatriangel (2014) är att vi på detta sätt kan belysa 
en maktdimension i en annars filantropiskt präglad yrkesgrupp.  
 
Inom socialt anknutna arbeten identifierar International Federation of Social Workers – IFSW 
(2014) en underliggande norm av att de yrkesverksamma anser sig ha det korrekta synsättet medan 
dem behövande har det avvikande, då dem i annat fall hade handlat rätt. Även om resonemanget 
är att hårdra kan grunden till användning av Karpmans dramatriangel (2014) i syftet att tolka hur 
yrkesverksamma definierar och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck, finnas där. Det 
eftersom alla tre positionerna möjliggör varandra, likt hur en relation mellan en klient och en 
yrkesverksam är. Utan den ena, är den andra heller inte möjlig. Exempel på detta kan vara en 
dramatriangel mellan en mamma, en dotter och en yrkesverksam. Den yrkesverksamma har fått 
signaler från skolan att dottern har haft väldigt hög frånvaro och med denna bakgrund kontaktar 
hen familjen. Mamman i familjen förklarar vid ett möte att dottern varit mycket sjuk och därför 
inte varit i skolan. Dottern sitter tyst i detta sammanhang och nickar tillkännagivande mot den 
yrkesverksamma. Den yrkesverksamma misstänker att dottern har blivit bortgift och därför inte 
längre går i skolan och ifrågasätter mammans föräldraförmåga starkt. Misstankarna är endast 
baserade på den yrkesverksammas förutfattade meningar om den religiösa grupp mamman och 
dottern tillhör, snarare än verklig fakta i ärendet. Den yrkesverksamma avser sig då i positionen 
som hjälpare att positionera mamman som tyrann genom ett underliggande förakt gentemot 
henne då en identifikation kan göras med henne då den yrkesverksamma också är förälder. 
Dottern kan då ses som offer, då den yrkesverksamma riskerar att vilja kunna hjälpa utifrån 
hjälpandets skull än snarare syftet att förbättra dotterns situation, då den yrkesverksamma snarare 
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borde ha undersökt situationen grundligare. Hjälpen innebär således en sak för den 
yrkesverksamma och en annan sak för dottern, då den egentliga situationen inte alls är likt den 
som den yrkesverksamma har uppfattat. Den yrkesverksamma kan därför bli en självuppfyllande 
profetia, där hen måste utse en tyrann och ett offer för att hens egen position ska kunna vara 
möjlig. Det finns en tydligt dysfunktion i detta exempel och återigen kan dessa positioner se 
annorlunda ut, men för att förstå hur yrkesverksamma definierar och hanterar ärenden som berör 
hedersrelaterat våld och förtryck har vi främst tolkat yrkesverksamma som en del av positionen 
“hjälparen”. Det ur den yrkesverksammas egna synsätt snarare än ur kollegors eller klienters 
synsätt, då socialt anknutna arbeten är som tidigare nämnt starkt präglat av filantropin. Vi kommer 
därför att analysera vårt funna empiriska material tillsammans med Karpmans dramatriangel (2014) 
under vår kommande resultat- och analysdel för att på så sätt påvisa nya dimensioner av det sociala 
arbetet där vi bland annat använder oss av positionen hjälparen som den yrkesverksamma. 

 
  

  

 

4. Metod 
I detta kapitel redovisar vi vilken vetenskaplig metod som används för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Vi reflekterar kring vår syn på kunskap och den sociala verkligheten. Vidare 
motiverar vi för valet av metod och urval samt diskuterar huruvida tillvägagångssättet har varit 
genomförbart för att besvara våra frågeställningar. Vi presenterar även hur sökprocessen 
genomförts för att finna tidigare forskning. Avslutningsvis berör vi forskningsetiska 
överväganden och undersökningens tillförlitlighet, det vill säga vårt sätt att kvalitetssäkra 
studien.    

4.1 Vetenskapsteoretiska överväganden 
I denna studie har hermeneutiken varit den vetenskapliga ansats som vi utgått ifrån. Det eftersom 
vår forskningsmetod syftar till att tolka och skapa förståelse kring yrkesverksammas egna 
upplevelser och erfarenheter kring definitionen och hantering men också bedömning av 
hedersrelaterat våld och förtryck.  Hermeneutikens utgångspunkt är att nå en djupare förståelse 
genom att intervjuaren ska kunna levas sig in i respondentens känslor och upplevelser i dennes 
situation. Därmed möjliggör kvalitativ forskning att den som intervjuar får en uppfattning av 
respondentens helhetsintryck som grundar sig i erfarenheter och upplevelser (Thurén, 2007). 
Kopplat till studien är det av intresse att genom de yrkesutövandes erfarenheter och tolkningar av 
hedersproblematik, få en samlad bild av fenomenet. Därmed kan vi med det hermeneutiska 
perspektivet, genom människors uttalanden skapa förståelse kring ämnet (Bryman, 2011).  

En kvalitativ studie fokuserar oftast på ett mindre urval för att få en djupgående förståelse kring 
det fenomen som studeras. Därmed är det enklare att besvara frågeställningar kring sociala 
problem som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck. Inom hermeneutiken förstås helheten 
av fenomenet utifrån delarna, och en del förstås bara ur helheten (Thurén, 2007). I vår studie har 
vi tagit utgångspunkt i innehållet av våra intervjuer för att på så sätt få till en hermeneutisk ansats 
till analysen av vårt material. Vi har lyft fram våra respondenters svar och utifrån detta skapat 
kategorier i analys och resultatdelen. Det för att kunna tolka dess kontext i varje specifik fråga och 



 19 

även hur kontexten står i relation till varje specifik fråga. Helheten kan i vår studie ses som 
bedömningen av ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck utifrån delen, våra 
respondenters perspektiv. Våra respondenters perspektiv skapar i sin tur en helhet och vice versa 
(Thurén, 2007). Utifrån det arbetssätt har vi kunnat se hur våra respondenter förstått och tolkat 
en fråga utifrån den kontext vi utgått ifrån. Vi har även genom medvetenhet kring vår förförståelse 
kring ämnet kunnat ifrågasätta denna förförståelse. Vår egna tolkning och förutfattade mening 
ger likt den hermeneutiska spiralen ringar på vattnet i kunskapen om något och är således i ständig 
förändring. Vi presenterar vår egna förförståelse under 1.3 för att på så sätt kunna ge läsaren och 
oss själva en möjlighet att ha detta i beaktning av vår senare tolkning och förståelse av vårt funna 
empiriska material.  

4.2 Beskrivning samt motivering av kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att undersöka hur yrkesverksamma inom 
socialt anknutna arbeten definierar, hanterar och bedömer att ett ärende handlar om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden är lämplig för vår studie eftersom kvalitativ forskning 
utgår ifrån forskningsstrategier där orden väger tyngre än siffror när data samlas in och analyseras. 
Denna typ av forskningsstrategi är induktiv, tolkande, konstruktionistiskt och förutsätter en 
djupare men också bredare förståelse kring forskningsområdet. Det eftersom insamlingen av data 
som studien efterfrågar är av en fördjupande karaktär (Dahlgren & Sauer, 2009). Centralt för 
kvalitativ forskning är förståelse av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Det vill säga 
förståelse av den sociala verklighet som de yrkesutövande som deltar i denna studie, vilka arbetar 
med hedersrelaterat våld och förtryck finner sig i. 
  
Fördelen med kvalitativa metoder är att kontakten med respondenterna som deltar i 
intervjustudien sker direkt mellan forskare och den enskilde. Under och efter intervjun har 
forskaren stor handlingsutrymme när det gäller tolkning av respondenternas svar. Beroende på 
svaren av frågorna kan forskaren välja att ställa nya eller också välja bort frågor som var tänkta att 
ställas, vilket berikar det insamlade datans innehåll men också förebygga upprepningar.  Datan 
som samlas in kan analyseras och bearbetas så ofta forskaren anser som relevant vilket också 
innebär att det slutgiltiga som används till studiens resultat är den mest relevanta för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). För att besvara syftet med studien är kvalitativ 
forskningsmetod passande eftersom det är den yrkesverksammas egna upplevelser och 
erfarenheter kring bedömning och definitioner av hedersproblematik som står i fokus. Genom 
denna metod blir det möjligt då yrkesverksamma som intervjuas kan framföra sina uppfattningar 
och författarna av denna uppsats har möjlighet att tolka, identifiera och undersöka det som sägs 
(Bryman, 2011). Därav valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju som 
intervjumetod eftersom vår studie bygger på respondenternas erfarenheter och upplevelser kring 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

4.3 Beskrivning av semistrukturerad intervju  
Ahrne och Svensson (2015) benämner att i en semistrukturerad intervju vill forskaren säkerställa 
att frågeställningarna blir besvarade, men samtidigt skapa utrymme för följdfrågor beroende på 
vad respondenten svarar. Det är viktigt att ständigt eftersträva objektivitet för att på så sätt inte 
påverka respondentens svar. Varje intervjutillfälle ska bli unikt där varje respondent bidrar till en 
del av den samlade bilden av forskningsämnet (Ahrne & Svensson, 2015). Eftersom 
hedersproblematik är ett känsligt ämne och många saknar tillräcklig kunskap om fenomenet, är 
det en utmaning att som forskare skapa en trygg miljö för respondenten att uttrycka sig i. Det 
krävs därför en genomgående dialog där parterna är avslappnade i sina roller som intervjuare 
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respektive respondent. Att ställa följdfrågor eller komma med nya frågor leder till att 
respondenten utvecklar sina svar ytterligare och mer information om forskningsämnet 
hedersrelaterat våld och förtryck kan samlas in. Därmed anser vi att semistrukturerad intervju är 
den intervjumetod som är mest relevant för vår studie för att samla in yrkesverksammas 
upplevelser och erfarenheter kring hedersrelaterat våld och förtryck. 
  
Våra semistrukturerade intervjuer är baserade på en intervjuguide som har delats in i teman, 
utformade utifrån studiens syfte. Bryman (2011) menar att den som intervjuar bör använda sig av 
en intervjuguide för att upprätthålla den röda tråden i sina frågor. Det medför att den som 
intervjuar har större handlingsutrymme att ställa följdfrågor, nya frågor eller till och med välja 
bort frågor (Bryman, 2011). Interaktionen mellan respondent och den som intervjuar blir således 
mer naturlig som kan likna en enkel dialog mellan två parter, vilket anses vara avgörande för 
respondentens öppenhet (Ahrne & Svensson, 2015). Som i sin tur har stor betydelse för vår studie 
där forskningsämnet är av sådan karaktär som kräver trygghet och öppenhet.  

4.3 Urval 
Vi har genomfört ett snöbollsurval i vår undersökning, då vi genom en vän som arbetade inom 
socialnämnden fick kontaktuppgifter till en enhetschef på barn- och ungdomsenheten på 
socialförvaltningen.  Enhetschefen arbetar bland annat med frågor som rör hedersrelaterat våld 
och förtryck och var således mycket intressant för vår studie. Det innebar att vi genom denna 
chef kunde få vägledning kring vilka respondenter som kunde vara intressant för vår 
studie.  Snöbollsurval innebär att forskaren vänder sig till en eller ett mindre antal individer som 
anses vara relevanta för forskningen, som sedan används för att komma i kontakt med ytterligare 
respondenter (Bryman, 2011). Vår vän hade berättat om vår tilltänkta studie för tidigare nämnd 
enhetschef, som då hade visat ett stort intresse för att medverka och bidra med att finna 
kompetenta och erfarna respondenter. Vi reflekterade över att vårt urval kunde bli vinklat till den 
benämnda enhetschefens intresse då hen gav oss respondenter som hen ansåg kunde vara 
intressanta. Men då vårt ämne är av en känslig karaktär och på grund av svårighetsgraden att finna 
information om vilka yrkesverksamma som arbetar med denna sorts problematik valde vi att utgå 
ifrån de respondenter som enhetschefen hänvisade oss till. Vi skickade efter första kontakt med 
enhetschefen vårt missivbrev (se bilaga 2) där hen sedan vidarebefordrade det till vad hen ansåg 
skulle kunna vara intressanta respondenter. En socialsekreterare som vi väljer att namnge till 
Respondent 1 (se nedan) meddelade oss via e-post att hen och en kollega, Respondent 3, ville 
delta i vår studie. Respondent 1 lovade även att föra det vidare och tipsade oss om de två 
socialrådgivare och polisens kontaktperson som deltar i vår studie. Ytterligare en socialsekreterare 
och socialpedagog från kvinnojouren visade intresse till deltagande i vår studie.  Respondent 6 
tipsade oss att kontakta skolkuratorer för invandrartäta skolområden eftersom socialtjänsten ofta 
har samverkan med just dem i ärenden som rör hedersproblematik. Ett dussintals skolkuratorer 
fick förfrågan om deltagande till vår studie. Endast två av dem svarade och de menade på att de 
inte besitter tillräcklig kompetens och erfarenhet inom hedersproblematik och kunde därför inte 
ställa på upp på intervju. Därför valdes de bort. Dessa kunde även ha varit en fortsättning på det 
som Bryman (2011) kallar snöbollsurval, men då vi mottagit ett flertal relevanta tips av tidigare 
nämnd enhetschef och senare Respondent 1, skickade vi förfrågningar till samtliga och använde 
sedan oss av dem som ville medverka och vi ansåg var mest relevanta för vår studie. 
  
Vårt urval utmynnade i tre socialsekreterare inom våld i nära relation samt barn- och unga.  Två 
socialrådgivare som arbetade med behandling och samtal på en särskild enhet inom socialtjänsten, 
en barn- och informationssamordnare på en särskild kvinnojour samt en polis. Polisen var för oss 
en respondent som vi till en början var osäkra till för att vi kopplade samman poliser med 
rättsväsende snarare än socialt anknutna arbeten. Men efter rekommendationer från respondent 
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1 och ett initialt samtal med polisen över mail kom vi fram till att polisens arbetsuppgifter rörande 
hedersrelaterat våld och förtryck stämde väl överens med vårt tilltänkta urval. Därför valdes 
polisen till som respondent, utifrån arbetets karaktär i samröre med hedersrelaterat våld och 
förtryck än positionen som polis.  Nedan beskriver vi yrkestitel och erfarenhet i år av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer inte att närmare beskriva våra respondenters 
yrkespositioner mer än informationen nedan, det med tanke på konfidentialitetskravet. 
  
  
  
  
  
  

Namn Yrkesverksam Yrkestitel Erfarenhet 

Respondent 1 Socialsekreterare inom våld i 
nära relation 

Vuxenhandläggare 10 år 

Respondent 2 Socialsekreterare inom våld i 
nära relation 

Familjefridshandläggare 5 år 

Respondent 3 Socialsekreterare inom barn 
och unga 

Barnhandläggare 3 år 

Respondent 4 Medarbetare på kvinnojour Barn och- informationssamordnare 6 år 

Respondent 5 Polis och utredare för grova 
brott 

kontaktperson och sakkunnig inom 
hedersproblematik 

2 år 

Respondent 6 Socialtjänst - 
samtalsmottagning 

Socialrådgivare 5 år 

Respondent 7 Socialtjänst -
samtalsmottagning 

Socialrådgivare 10 år 

  
(Figur 3: Respondent översikt, ritad av författarna) 

4.4 Genomförande 
Redan i missivbrevet (bilaga 2) informerade vi varje deltagare i vår studie om att de själva har 
möjligheten att bestämma tid och plats för utförande av intervju. Samtliga respondenter 
meddelade antingen via telefon eller e-post var de önskade att intervjuas och vi kom tillsammans 
överens om tid och datum. Samtliga önskade att intervjuas på sina arbetsplatser. Respondent 5 
(Polisen) intervjuades i sitt kontor, och de övriga sex intervjuerna genomfördes i konferensrum 
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eller liknande som respondenterna i fråga bokat i förväg.  Genom informationsbrevet blev 
respondenterna medvetna om att deras utsagor kommer att spelas in, att intervjuerna varade i ca 
45–60 minuter samt att de kommer skriva under en samtyckesblankett där de samtycker till 
deltagande i studien. Efter att det gjorts och parterna presenterat sig för varandra, påbörjade vi 
inspelning och intervjuerna genomfördes. En av oss intervjuade och den andra antecknade och 
kunde ställa följdfrågor vid behov. Tanken var att varje respondent skulle intervjuas enskilt, men 
då en av oss inte kunde närvara under dagen som respondent 6 och 7 skulle intervjuas, fick de 
efter deras godkännande intervjuas tillsammans.  Vi är medvetna om att deras svar kunde skilja 
sig om de intervjuades var för sig, men samtidigt resulterade just detta intervjutillfälle i mycket 
mer detaljerat och längre svar på varje fråga. De fyllde i det som kollegan missat besvara och 
kunde hjälpa varandra att utveckla svaren. I det transkriberade materialet av denna intervju kunde 
vi se att båda respondenternas svar var lika långa och att båda har kommit till tals ungefär lika 
mycket. 
  
Vid intervjuernas slutskede hade respondenterna möjlighet att själva komma med information 
som de själva ansåg vara viktig att förmedla och som skulle kunna vara relevant för vår studie. 
Avslutningsvis tackade vi respondenterna och stoppade inspelningen. Samtliga respondenter 
meddelade att vi kunde återkomma vid behov av mer information och visade stort intresse för att 
läsa vårt forskningsarbete när den publiceras.   

4.5 Dataanalys 
Varje intervju spelades in med hjälp av inspelningsprogram i dator och mobiltelefon.  Det 
insamlade datamaterialet har tillgängliggjorts för tolkning genom ordagrant transkribering för att 
därefter sorteras, kodas och tematiseras (Bryman, 2011). För att kontrollera att allt som 
respondenterna sagt fanns med i texten samt säkra så god validitet som möjligt jämfördes 
ljudinspelningen med texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Till en början läste vi hela texten för att 
få en helhetsbild av det insamlade datamaterialet. Därefter påbörjade vi kodningen genom att 
bryta vårt datamaterial i mindre delar för att kartlägga och fånga upp extra intressant material för 
vårt syfte och frågeställningar. Vi kategoriserade texten i vem, hur, vad och varför för att på så 
sätt skapa dimensioner. Vi namngav koderna och jämförde dess likheter och skillnader för att 
finna ytterligare mönster men även kartlägga samt utveckla kärnkategorier. Det skriftliga 
materialet sorterades för att skapa en ordning och göra det lättöverskådligt för analysering 
(Bryman, 2011). 
  
I första steget gjorde vi en initial sortering som gick ut på att kommentera datamaterialet med 
instinktiva tankar. Vi kunde så småningom finna nyckelord och återkommande teman i 
respondenternas svar. Ibland upprepade respondenterna samma information under flera tillfällen, 
som vi såg till att sammanställa. När vi funnit olika mönster och kärnkategorier övergick 
kodningen till selektiv kodning som innebär att man avgränsar datamaterialet till områden och 
nyckel kategorier som forskaren anser vara av stor betydelse för studiens ändamål. Med det som 
utgångspunkt,  gjordes ytterligare kodning med hjälp av avgränsningar i det tidigare avgränsade 
materialet (Ahrne & Svensson, 2015). 
  
Jämförelse av koderna men också kodningsprocessen i helhet bidrog till en ökad förståelse för 
det insamlade datamaterialet och i sin tur urval av vår teori (Bryman, 2011). Kopplat till denna 
undersökning bidrog kodning av det insamlade materialet till att det blev enklare att se mönster i 
respondenternas svar kring bedömning och definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. De 
svar som syftade till vad som kännetecknar hedersproblematik var snarlika och samtliga 
respondenter resonerade likartat. Bryman (2011) hävdar att resultatet kan bli annorlunda beroende 
på vilken inriktning forskaren väljer. I vårt fall skulle det handla om att antingen rikta fokus på 
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skillnaderna eller likheter hos de yrkesverksammas bedömningar om huruvida ett ärende är 
hedersrelaterat eller huruvida deras resonemang kring ämnet stämmer överens med det som 
belyses av tidigare forskning.  
  
Det är viktigt att empirin stämmer överens med forskningens syfte och frågeställning  (Ahrne & 
Svensson, 2015). I annat fall har forskaren möjligheten att anpassa och omformulera syfte och 
frågeställning till det datamaterialet som samlas in (Bryman, 2011). Det behövdes inte i vårt fall 
då empirin överensstämmer med våra syfte och frågeställningar. 

4.6 Sökprocessen av tidigare studier 
För att utgå ifrån ämnet hedersrelaterat våld och förtryck sökte vi fram tidigare studier genom att 
använda oss av följande databaser: social services abstract, Sociological abstract, 
SUMMUM/Onesearch, PsycInfo och Academic search elite, med ganska snarlika sökord. I de 
flesta sökningarna valde vi att utgå ifrån antingen ”honour related violence” eller ”honour based 
violence” och lägger till andra sökord för att exkludera eller inkludera särskilda ämnen, som till 
exempel AND child, AND social work, AND Swedish etc. Vi utgick i första hand från artikelns 
rubrik och markerade de som ansågs relevanta. Därefter utvärderades abstracten och 
kontrollerades så att de uppfyller kraven för att vara vetenskapliga artiklar. Efter att ha läst 
abstracten gjordes ytterligare en sållning där de mest relevanta artiklarna sparades för att analyseras 
och användas som tidigare forskning i vår uppsats. För att finna ytterligare forskningsmaterial 
som skulle kunna vara nyttig för vår studie har vi använt oss av de böcker och kurslitteratur som 
vi studerat under utbildningens gång men också de som författarna i skrifterna refererar till. 
 
 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

4.8.1 Trovärdighet 
Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsmetod då vår studie syftade till att studera och 
belysa de yrkesverksammas definitioner, bedömningar och hantering av ärenden som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. Metoden gjorde det möjligt för att erfarenheter, upplevelser och 
tankar kunde beskrivas utifrån respondenternas egna ord, vilket anses bidra till studiens 
trovärdighet. Det är omöjligt för den som forskar att vara fullkomligt objektiv när det gäller 
samhälleliga forskningsområden. Därför kontrollerades vårt transkriberade material av varandra, 
vi jämförde även våra enskilda analyser och tolkningar då vi var två som genomförde denna studie. 
På så sätt försäkrar vi oss om att våra tolkningar stämmer överens med empirin för därtill öka 
studiens trovärdighet (Bryman, 2011). 

4.8.2 Överförbarhet 
Fokus i vår studie låg på erfarenheter, upplevelser och tankar från endast yrkesverksamma som 
var insatta, arbetade med samt hade kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed 
innebar det att studien inte kunde överföras till andra yrkesverksamma som inte har några 
kopplingar till hedersrelaterat våld och förtryck. Kvale och Brinkmann (2014) menar att ju bättre 
beskrivning och redovisning av empirin som görs, desto mer överförbar är studien till andra 
situationer. Det förutsätter dock att den som verkställer den empiriska insamlingen har förmågan 
att forska och leta fram djup och detaljerad data. Studien kan vara överförbar för andra 
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yrkesverksamma som arbetar med bedömning och hantering av ärenden som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck. Dock krävs det att empirin som redogörs är tätt beskriven för att andra ska 
kunna dra lärdom av den. Vi har därför strävat efter en så bra beskrivning av empirin som möjligt 
i vår redovisning för att på så sätt öka vår studies överförbarhet till andra yrkesutövande som 
bedömer och hanterar ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

4.8.3 Pålitlighet 
Att redogöra för alla steg i en studie är en tung aspekt för att bidra till studiens pålitlighet. Genom 
att vi publicerat samtliga delar av vår forskningsprocess såsom genomförandet av metod, urval 
samt motiveringar skapar det förutsättningar för granskning. Läsaren kan kontrollera att alla steg 
är rätt utförda genom att följa vårt metodavsnitt där det beskrivs i detalj hur processen har sett ut 
(Bryman, 2011). 

4.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är det omöjligt att hålla sig helt objektiv. Det är därför av 
stor betydelse att forskaren är medveten om det och ständigt värderar och omvärderar 
förförståelse, värderingar och eventuella teoretiska övertygelser (Bryman, 2011). I denna studie 
har det genomförts genom att vi har läst igenom uppsatsen flera gånger och diskuterat sinsemellan 
om vi har applicerat våra egna värderingar eller åsikter. Vår slutsats är att vi har agerat så objektivt 
som möjligt. 

4.9 Etiska överväganden 
Etik och etiska ställningstaganden är något som Vetenskapsrådet (2017) benämner som både 
viktigt och nödvändigt för att forskning ska kunna bedrivas på ett korrekt och etiskt sätt. Kraven 
syftar till att vägleda forskaren i sitt arbete och på så sätt utveckla och förbättra sina metoder. I 
denna studie har de fyra grundprinciperna för forskningsetik tagits i akt och arbetet med studien 
har hela tiden genomsyrats av de etiska kraven som Vetenskapsrådet (2017) beskriver som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
  
Informationskravet har behandlats genom att vi delgav respondenter information via mail om att 
deltagandet är frivilligt samt att respondenterna har rätt till att avbryta studien utan påföljder (se 
bilaga 1). Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det en av de viktigaste grundstenarna för att en studie 
ska anses som etiskt korrekt då de flesta studier grundar sig på deltagarnas frivillighet. 
  
I det andra stadiet informerade vi våra tilltänkta respondenter med ett informationssamtal, 
muntligen och skriftligt via mail. Respondenterna fick sedan fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 
2) där vi uppgav studiens syfte, frivillighet och rätten att avbryta. Denna samtyckesblankett 
delades ut vid det fysiska intervjutillfället. Vetenskapsrådet (2017) skriver att samtyckeskravet 
innebär att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke och de krav som ställs på forskaren 
och respondenten. I det här fallet informerades respondenterna utöver samtyckes och 
informationsbrevet grundlig om hur konfidentialitetskravet behandlades, att respondenterna i 
studien inte går att identifiera för läsaren, förvaring av eventuella personuppgifter och fakta 
förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. Nyttjandekravet behandlades 
genom att det insamlade materialet endast kom att användas i denna studie. När studien är 
godkänd av examinator kommer all insamlad data material att förstöras.  Därefter kommer den 
publiceras i databasen www.divaportal.se som är en allmän söktjänst för forskningspublikationer 
och C-uppsatser. 



 25 

  
I och med det kunde vi även se till att konfidentialitetskravet uppnåddes genom att vi hela tiden tog 
i beaktande hur all information förvarades, hur vi bearbetade den samt att avidentifikation 
genomfördes (Vetenskapsrådet u.å.). 

 
 
 
 
 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat och analys genom att redovisa vårt funna 
empiriska material. Materialet har genom transkribering, avkodning och sammanställning 
kategoriserats utifrån studiens frågeställningar, vår valda teori, respondenternas svar och tidigare 
forskning. Tabell som visar respondenternas kodnamn ses på sidan 21.  

5.1 Definition är beroende av förklaringsmodell  
Genom tolkning av den tidigare forskningen har vi kommit fram till att definitionen av 
hedersrelaterat våld och förtryck påverkar hantering samt bedömning av ärenden som rör ämnet. 
Därmed kommer den här delen av resultat och analys baseras på de tre förklaringsmodeller som 
vi kunnat identifiera, vår valda teori Karpmans dramatriangel (2014) samt hur vi har kunnat se ett 
samband i empirin. 

I den kulturbetingade förklaringsmodellen fann vi ett resonemang kring en kulturell förankring 
som förklarar varför hedersrelaterat våld och förtryck uppstår och existerar. Majoriteten av den 
litteratur vi tagit del av utgår ifrån detta perspektiv. Bland dem,  Sjögren (206), Wikan (2009), 
Hussein (2017) och Ouis (2009) delar detta synsätt. Det har vi kunnat konstatera genom 
tematiseringar av den tidigare forskningen som kan läsas mer ingående under dess egna kapitel i 
denna studie. Vi har även kunnat se att våra respondenter hade stora influenser i sina svar av en 
kulturbetingad förklaringsmodell gällande varför hedersrelaterat våld och förtryck uppstår. Det 
påvisades främst i frågorna som rör begreppet definition, då definitionsfrågorna ofta präglas av 
svar rörande att hedersrelaterat våld och förtryck är en kulturell förankrad företeelse. Vi har även 
haft med ett avsnitt i vår intervjuguide som rör kultur och hur kultur definieras samt dess 
eventuella koppling till hedersrelaterat våld och förtryck, där samtliga respondenter svarade att 
kultur är en del av förklaringen eller definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. Denna 
tolkning har vi bland annat kunnat göra genom följande citat av respondent ett som svarade på 
frågan rörande vilken funktion begreppet hedersproblematik har till kultur:  
  

“Vi brukar prata om hederskulturen, inte om religion, att det inte är kopplat till religion, utan det 
är mer kultur, alltså vilken kultur en specifik släkt har. Inom hederskultur är det ett kollektiv 
som bestämmer vad som gäller. Så vi tänker kultur, hur har det sett ut innan, hur är det nu och 
hur brukar det vara i släkt och familj, var är man uppväxt och hur har uppväxten varit.” 
(Respondent 1) 

  

Även respondent fem för resonemang kring hur kulturen är kopplad till hederskontexten. 
Detta påvisas med följande citat:  
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“Det är en kultur, ett klantänkande. Skillnaden är att våld i nära relation är en person utsätter 
och i heder är det flera stycken. Det är offret som döms snarare än förövaren som känner stolthet 
istället för ånger som kanske är vanligare i våld i nära relation” (Respondent 5) 

  

Vi tolkar våra respondenters svar och förstår det som att dem menar att kultur beskrivs som det 
sociala arv som överförs från generation till generation. Språk, seder, moraliska normer och 
beteendemönster ärvs och förs vidare för skapa ett sammanhang där kulturella föreställningar 
förblir normen. Detta analyseras med hjälp av den tidigare forskningen där bland annat Hussein 
(2017) menar att kultur kan beskrivas som en mental programmering som förenar medlemmarna 
i en grupp och skiljer de från en annan grupp. Här har vi även haft Karpmans dramatriangel (2014) 
som redskap för analysen då denna utgår ifrån att det i en dysfunktionalitet kan finnas grupper 
som är del av ett stigma som någon av de andra positionerna har skapat, som i detta fall kan vara 
de yrkesverksamma. Det eftersom att de yrkesverksamma ser sig själv som hjälparen och därför 
måste positionera andra i en vad den yrkesverksamma anser vara en problematisk situation eller i 
detta fall kultur så att offer och tyrann positionerna blir möjliga. 
  
Som vi tidigare nämnt, förknippas majoriteten av den litteratur vi funnit till vår undersökning med 
den kulturbetingade förklaringsmodellen. Schlytter (2012) som är en bland de som förespråkar 
kulturbetingad förklaringsmodell menar att i takt med att människor globaliseras gör även det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket detsamma, människor ut- och invandrar och allt som oftast 
är det kulturen och de grundläggande värderingarna som följer med. Två av våra respondenter 
svar kan tolkas syfta till att hederskulturen inte kan kopplas till etnicitet eller geografiska områden, 
utan att det främst är kopplat till ett kollektivistiskt tänkande. Den tidigare forskningen ger en 
grund till analysen av dessa citat då hederskulturen enligt den tidigare forskningen, Ouis (2009) 
utgör normen i länder främst från Mellanöstern men att detta snarare handlar om den 
kollektivistiska kulturen än det geografiska området. Därmed kan det genom vår analys av den 
tidigare forskningen, teorin och respondenternas svar ge en bild utav att hederskulturen inte 
nödvändigtvis behöver vara ett fenomen som kopplas till särskilda etniska grupper, utan att det 
snarare finns kopplingar till kulturella normer inom olika grupper. Flertalet respondenter som 
nämnde Jehovas vittnen som ett kollektiv vars normer förknippas med hederskultur, var också 
tydliga med att det i första hand handlar om kulturen snarare än den religiösa åskådningen. Detta 
har bland annat kunnat tolkas genom respondents sex svar på frågor rörande om de finns 
kopplingar till religion eller kultur i en hederskontext: 

  

 Alltså vi brukar prata om hederskulturen, vi pratar inte om religion, att det är kopplat till religion, 
utan det är mer kultur, alltså vilken kultur en specifik släkt har eller sekt har. Till exempel Jehovas 
vittnen i Sverige har ju en hederskultur. (Respondent 6) 

  

Enligt vår analys av Karpmans dramatriangel (2014) handlar det snarare om grupper som är 
identifierande av varandra än den geografiska tillhörigheten. Den norm som utgörs av de 
yrkesverksamma sammanflätar dem och deras utgångspunkter. Det kan därför vara svaret på 
varför våra respondenter resonerar liknande kring kulturens koppling till hedersrelaterat våld 
och förtryck. Lösningen på detta kan även vara intressant att titta på eftersom forskare som 
anser att kultur är bakomliggande orsak till hedersrelaterat våld och förtryck, menar att en 
kulturell anpassning är det bästa sättet för att öka jämställdheten inom familjer som är präglade 
av en hederskontext (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz, 2010).  En assimileringsprocess i 
exempelvis arbetslivet bidrar till en kulturell anpassning, vilket i sin tur kan leda till att 
hedersrelaterat våld och förtryck degraderas och i det långa loppet försvinner (Sjögren, 2006). 
Även här kan Karpmans dramatriangel (2014) vara ett redskap för att förstå hur 
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assimileringsprocessen skulle kunna se ut.  Rollerna identifieras och delas isär för att på så sätt 
kunna överblicka dysfunktionaliteten. Detta är likt de sammanhang som Karpmans 
dramatriangel (2014) utanför denna studie kan tänkas användas i då organisationsförändringar 
är en av de användningsområden som identifieras. Familjen är således organisationen och 
rollerna kan ha olika officiella positioner men med samma syfte som tyrann, hjälpare och offer 
oavsett om förståelse vill uppnås i en familj eller i en organisation. 
  
Kritiken från förespråkare av den kulturbetingade förklaringsmodellen som riktas mot den 
feministiska könsmaktsförklaringsmodellen är att hedersproblematik inte ska ses som en del i 
ett strukturellt globalt kvinnoförtryck. De anser att fenomenet bör ses som en del av en kulturell 
aspekt där den kollektiva handlingen är det centrala. Enligt kritikerna är skillnaden mellan 
hedersrelaterat våld och ”vanligt” våld mot kvinnor i västvärlden, att hedersvåld är en kulturell 
kollektiv handling som uppmuntras av omgivningen. Det “vanliga” våldet mot kvinnor är en 
handling som oftast utförs av en gärningsman där kollektivet starkt motsätter sig handlingen 
(Schlytter, 2012 & Wikan, 2009). Bland respondenterna i studien delar alla denna mening när 
det kommer till att skilja hedersrelaterat våld och förtryck från våld i nära relationer, vilket har 
uttryckts genom bland annat följande citat:  
  

“Är det en ensam gärningsperson som slagit sin partner för att utöva makt eller finns det  
en eller två eller en grupp som tycker det är okej att göra på det viset. Det finns ju de här  
typiska grejerna och det är de som man tittar på.” (Respondent 2) 

  

En annan aspekt som vi har kunnat belysa i vår empiri är att alla våra respondenter beskriver 
hedersrelaterat våld och förtryck med uttrycket en patriarkal samhällsstruktur. Beskrivningen ges 
främst i att samhällsstrukturen är formad efter att mannen är den som anses som överordnad och 
ha makten över samhället och familjen. Det var dock bara en av våra respondenter som gav en 
genomgripande bild av att det främst är den patriarkala strukturen som ger svaret på varför 
hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Resterande sex respondenter hade i sin tur mer 
tyngd i den kulturbetingade förklaringsmodellen. Respondent fem ger följande citat: 
  

“Sen kan man förknippa viss religion med att kvinnor bär niqab, jag tror ju inte att det är 
en kvinna som har hittat på det från första början. Likadant med könsstympning, det är ju 
också något patriarkatet har hittat på. Dock finns det kvinnor som efterlever det, eller ja 
tvingas att göra det.” (Respondent 6) 

  

Eldén (2003) är en av de författare som menar att den kollektivistiska kulturen är starkt förknippat 
med kön där mannen anses som överordnad och kvinnan underordnad. Även organisationen 
Glöm aldrig Pela och Fadime (Gapf, 2019) menar att de normativa föreställningar som finns är 
baserade på att könsrollerna delas upp i form av att mannen sköter kontakter gentemot samhället 
och kvinnan hemmet och barnen (Gapf, 2019). Det är bara en av respondenterna som har haft 
en betydande tyngd i delar av sin intervju som vi har tolkat, utgår ifrån den feministiska 
könsmaktsförklaringsmodellen. Dock finns det begränsade influenser av denna förklaringsmodell, 
men tyngdpunkten finns vid den kulturella. I tidigare citat har detta presenterats men även i 
nedanstående citat har vi genom vår tolkning kunnat härleda respondents svar till den feministiska 
könsmaktsförklaringsmodellen, detta i frågan gällande om hedersrelaterat våld och förtryck kan 
elimineras i en familj.  

  

“Det beror helt och hållet på individerna, till exempel att man börjar motivera mannen eftersom han styr kvinnan.” 
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För att belysa detta perspektiv genom Karpmans dramatriangel (2014) har vi utifrån vår analys 
kommit fram till att den feministiska könsmaktsförklaringsmodellen bygger i grunden på att 
mannen alltid är överordnad samt att det till en viss del stämmer in på teorin. Modellen bygger på 
under- och överordnade, och en typ av hierarki, men samtidigt alltid utgår ifrån att alla positioner 
kan förändras och därför blir den bristfällig. I den feministiska könsmaktsförklaringsmodellen kan 
kvinnan aldrig ta positionen som “tyrann” såvida mannen inte väljer att framställa henne som 
detta. Mannen är alltid överordnad oavsett om han har positionen som “tyrann”; “offer” eller 
“hjälpare” då det är han som aktivt väljer positionen. Därför vill vi hävda att Karpmans 
dramatriangel (2014) bäst lämpar sig på den kulturbetingade förklaringsmodellen snarare än den 
feministiska könsmaktsförklaringsmodellen.  
  
Det sista perspektivet vi har tittat på är ett intersektionellt förklaringsmodellen som ingen av 
respondenterna har kunnat knytas an till. Däremot kan vi genom en mer djupgående analys 
möjligtvis se spår av modellen hos de respondenter som definierar hedersproblematik ur den 
kulturbetingade- och feministiska könsmaktsförklaringsmodellen. Den intersektionella 
förklaringsmodellen eftersträvar en mångdimensionell och kontextuell bild av hedersrelaterat våld 
och förtryck som grundar sig i en kombination av feministiskt-, antirasistiskt-, kulturellt- samt ett 
samhälleligt perspektiv. Förespråkare av intersektionella förklaringsmodellen riktar sen kritik mot 
tidigare nämnda förklaringsmodeller är dess endimensionella karaktär. Därför anses en 
kombination av dem, det mest korrekta (Darvishpour 2006, 2008). 
  
I en analys av kulturskillnader och dess betydelse för familjekonflikter bland många minoriteter 
bör fokus istället ligga på specifika omständigheter hos gruppen eller individen än att utgå från 
kulturella skillnader. Även utgångspunkten i en universellt könsmaktsförklaringsmodell kritiseras 
då det kan tolkas att reducera hedersrelaterat våld och förtryck till en liten del av det universella 
våldet mot kvinnor. Det leder till att analysen från andra hårda och särskilda omständigheter som 
många kvinnor med annan etnisk bakgrund drabbas av i hedersrelaterat våld och förtryck, inte tas 
i beaktning (De los Reyes & Martinsson, 2005). 
  
I den intersektionella förklaringsmodellen kan Karpmans dramatriangel (2014) appliceras genom 
att den är tillämpningsbar på den kulturbetingade förklaringsmodellen. Den kulturbetingade 
förklaringsmodellen utgår ifrån hedern och vad vi vill hävda genom vår tolkning av våra 
respondenter som en helhet tolkat är att dem ser sig själva som en del av en kultur som vi här 
kallar “svensk arbetskultur”. Det eftersom vi har kunnat kartlägga att alla våra respondenter har 
en utbildning som genomförts i Sverige och samt att dem arbetar för svenskt anknutna 
myndigheter. Detta stämmer överens med de paralleller vi har kunna dra i de avsnitt som rör teori, 
där just frågan om avvikelse och norm har tagits upp. Även i avsnitt 2.2 “Historik i Sverige” har 
vi även kunnat kartlägga att hedersrelaterat våld och förtryck till en viss del är del av Sveriges 
kultur, men att det främst var något som präglade samhället förr, än i nutid. Vi tolkar därför våra 
respondenters svar genom att hävda att dem ser sig som en del av en “svensk arbetskultur” där 
hedersrelaterat våld och förtryck inte är socialt accepterat, utan ses som en oönskad avvikelse. 
Men för att återkoppla till det intersektionella perspektivet samt till den feministiska 
könsmaktsförklaringsmodellen anser vi Karpmans dramatriangel (2014) som bristfällig.  eftersom 
dess centrala utgångspunkter inte är tillämplig för vår tolkning av teorin.  Därför vill vi hävda att 
den kulturbetingade förklaringsmodellen är bäst tillämplig på vår teori då den ställer grupper eller 
individer mot varandra, utifrån positioner. Även att den påvisar att positionerna är föränderliga 
beroende på roll eller identifikation från dem andra som utgör resterande positioner. Om en klient 
till en yrkesverksam positionerar sig som ett offer, kan den yrkesverksamma bli hjälparen utifrån 
sin egen önskan att hjälpa. Dock med utgångspunkten i att utföra sina arbetsuppgifter. 
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Sammantaget i resonemanget är hur den enskilde yrkesverksamma dras med i en dysfunktionalitet 
beroende på hur den uppfattas och uppfattar sin egen position. Därför har vi genom denna analys 
del i kontext till studiens teoridel dragit slutsatsen att även den yrkesverksamma kan vara en del 
av dramatriangeln beroende på hur dem som har en ständig position i dramatriangeln (i detta fall 
mamma, dotter, pappa) ser den yrkesverksamma. Karpmans dramatriangel (2014) kan här 
appliceras genom att den yrkesverksamma kan positioneras av den utsatte som tyrannen. Systemet 
ses därför som bristfälligt då den yrkesverksamma inte kan leva upp till de förväntningar den 
utsatte har. Positionerna ändras således, men den utsatte är fortfarande i offer positionen då hens 
utsatthet fortfarande är primär.  

  

Med dessa grunder vill vi därför hävda att beroende på hur man förklarar att hedersrelaterat våld 
och förtryck existerar påverkar hur man definierar hedersrelaterat våld och förtryck. Den 
kulturbetingade förklaringsmodellen är den modell vi har återfunnit i alla sju respondenters svar 
som en genomgripande röd tråd, men med en del inslag av den feministiska 
könsmaktsförklaringsmodellen i en av respondenternas svar. Därför vill vi påvisa att sex av sju 
respondenter hävdar att kultur är något som är bärande i resonemanget kring definition och 
uppkomst av hedersrelaterat våld och förtryck.  

  

5.2 Erfarenhetsbaserad kunskap och standardiserade modeller  
För att kunna besvara studiens andra frågeställning “Hur beskriver yrkesverksamma att de arbetar 
med bedömning av ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck?”, har vi genom vår 
intervjuguide undersökt just detta genom att ställa frågor som: “Vilken/vilka metoder använder 
ni er av på din organisation vid bedömningen av huruvida hedersrelaterat ett ärende är?”, “Hur 
går du tillväga för att bedöma om ett ärende rör hedersproblematik?” samt “ Har ni särskilda 
riktlinjer för hur ett ärende som rör hedersproblematik ska handlägga”. Svaren som gavs på 
frågorna kan tolkas och sammanfattas i att de yrkesverksamma i vår studie beskriver att de arbetar 
med bedömning av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck främst genom 
erfarenhetsbaserad kunskap och metoder som direkt är skapade för syftet. För att bryta ner detta 
har vi även kunnat identifiera att den erfarenhetsbaserade kunskapen är baserad på egen 
yrkeserfarenhet, livserfarenhet samt kollegor eller chefer som med sin erfarenhet besitter denna 
kunskap. Det kan bland annat påvisas med följande citat:  

  

Det är inte alltid vi har svar på allt och då tar vi hjälp av andra chefer som har andra  
erfarenheter, men vi brukar lösa det mesta i vår lilla grupp, sen har vi också kriscentrum  
som vi också bollar mycket med i hedersrelaterade ärenden som har mycket kunskap om  
ämnet som föreläser en del också för andra om det. (Respondent 1) 

  

Respondenterna i vår studie beskriver att erfarenhet är en av de bitar som väger tyngst vid 
bedömningen av om ett ärende rör hedersrelaterat våld och förtryck. Erfarenheten berör den egna 
livserfarenheten, erfarenhet av tidigare ärenden samt kollegors erfarenhet. Dem menar att 
utbildningar och andra typer av litteratur om hedersproblematik är ytterst viktiga för att uppdatera 
och fördjupa sig om fenomenet, men att det är deras egna erfarenheter som slutligen är viktigast. 
Respondent 4 uttrycker detta genom följande:  
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Jag har tidigare gått på utbildningar genom vår riksorganisation, men det var ju inte på högskolenivå 
direkt, utan det är för att på sätt håller vi oss uppdaterade och brukar även ta till oss en del litteratur, 
men sen är det framförallt våra erfarenheter som är det viktigaste vi har med oss (Respondent 4)   

  
Den tidigare forskningen menar även att erfarenhet är en stor fördel för att kunna bedriva arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck (Brooks 2017; Brown m.fl. 2014; Sedem, 2015; Thrasher 
och Handfield 2018; Ouis, 2009).  Även Wikan (2009) menar att ämnet kan vara svårt att få en 
helhetsbild utav om man inte känner till alla aspekter. Respondent 1 och 2 uppgav att dem i deras 
kommun arbetade med ett slags rådgivande team där yrkesverksamma samlades en gång i kvartalet 
för att samråda för ärenden med varandra. Teamet leds av en ansvarig som endast arbetar med 
denna typen av frågor. Respondenterna uppgav att teamet var väldigt användbart då man fick 
olika synpunkter utifrån olika yrkesgrupper och därför kunde bilda sig en annan uppfattning. 
Respondent 5 hade också ett rådgivande team, men det var hela Sveriges poliser som arbetade 
med hedersproblematik och samlades två gånger per år för att informera, utbilda och rådgöra i 
hedersrelaterade frågor. I rådgivande team var andras erfarenhet och kunskap det mest centrala 
menade både respondent 1, 2 och 5. Respondent 4, 6 och 7 berättade att dem vände sig till förste 
socionom, alternativt sin chef för att få råd och vägledning i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
  
Även om inte alla respondenter i vår studie arbetar direkt med bedömningar av ärenden som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck är deras beskrivningar kring vad som kännetecknar 
hedersproblematik i princip identiska. Deras erfarenheter skiljer sig avsevärt, men gemensamt för 
samtliga är föreställningarna om vad som relaterar ett ärende till våld och förtryck i hederns namn, 
som redovisas under “definition är beroende av förklaringsmodell”, där respondenterna 
förespråkar det kulturbetingade förklaringsmodellen. Detta grundar även användningen av 
Karpmans dramatriangel (2014) där vi genom vår analys vill hävda att de yrkesverksamma 
identifierar sig som hjälparen utifrån den egna normer utifrån offer och tyranns avvikelse 
gentemot denna. Därför blir positionen för den yrkesverksamma som hjälpare möjlig.  

  

Även om respondenterna i första hand förlitar sig på sina yrkeserfarenheter kring hedersrelaterat 
våld och förtryck framgår det i deras svar att det finns andra verktyg och metoder som 
kompletterar deras erfarenheter vid bedömning av ärenden som rör hedersproblematik.  En 
metod vi har kunnat finna i bedömningen av hedersrelaterat våld och förtryck som enbart inriktar 
sig på detta kallas “PATRIARKAT” och är skapad av socialstyrelsen i syftet att bedöma 
hedersrelaterat våld och förtryck i arbetet med klienter. PATRIARK är bedömningsmetod som 
vägleder yrkesverksamma att bedöma och hantera risker för hedersrelaterat våld. Metoden som 
är utformad av socialstyrelsen, består av 15 olika faktorer som delas in i tre lika stora delar 
(Socialstyrelsen, 2019). Respondent 1 berättar att hen har utvecklat PATRIARK metoden genom 
att lägga till andra metoder som hen kallar för nätverkskartor och tidslinje för att på så sätt 
komplettera den standardiserade metoden PATRIARK.  
  
Alla respondenter i vår studie använder sig dock inte av PATRIARK när det gäller att hantering 
och bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck. Respondent 5 har istället arbetat fram en 
egen powerpoint som verktyg utifrån sin egen inhämtade kunskap som beskriver vad som 
kännetecknar hedersproblematik samt på vilka grunder ett ärende bedöms att röra sig om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Respondent 5 använder det som bedömningsunderlag, men 
också i samband med föreläsningar och utbildningar som syftar till att belysa och bereda 
kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inom polisiära organisationer runtom i Sverige. 
Under intervjutillfället fick vi en snabb genomblick i materialet, som stämde väl överens med det 
som definierar hedersproblematik i tidigare forskning och de övriga respondenternas 
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svar.  Respondent 6 och 7 arbetar främst med hantering och behandling av hedersrelaterade 
ärenden genom samtal och dialog med offren. I deras fall har ärendet ofta i tidigare skede bedömts 
att handla om heder av socialsekreterare. Men om de utifrån sina erfarenheter misstänker att ett 
ärende som betraktas handla om våld i nära relationer, egentligen rör sig om hedersproblematik, 
kan de använda sig av PATRIARK för att säkerställa eller falsifiera sina misstankar. Detta kan 
illustreras genom följande citat: 
  

“Vi kan använda materialet i samtalet för att få hela berättelsen. Berättelserna är ofta initialt 
pragmatiska, och då kan det vara bra att använda det för att klienten själv ska få en helhets 
bakgrund och förstå vad den har varit med om” (Respondent 6) 
  

Respondent 3 är utbildad i PATRIARK, men använder sig sällan av metoden i sin bedömning då 
hen arbetar med ärenden som rör barn och unga, vilka enligt hen har svårt att besvara frågorna. 
Bedömningarna görs därför i samverkan med andra erfarna socialsekreterare. Respondent fyra 
besvarar frågan om användningen av standardiserade modeller.  
  

“Standardiserade modeller är ett jättebra verktyg om man aldrig stött på hedersvåld innan, men jag 
hade ju placerat den här kvinnan i skyddad boende efter femte meningen och hade behövt göra hela 
PATRIARK. för att där ringde ju alla varningsklockorna hos oss som har erfarenheter. Men klart 
sitter man som ekonomihandläggare och inte har det som sina arbetsuppgifter, då är det klart att 
ett sånt verktyg är jättebra” (Respondent 4). 

  
Flera av respondenterna nämner en annan metod vid namnet FREDA som är ett liknande verktyg 
men som används när det finns en gärningsperson och ofta då i ärenden som rör våld i nära 
relation (Socialstyrelsen, 2019). Men att just denna metod är sällan användbar i bedömning av 
ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Den är enligt respondenterna mer lämplig när 
det gäller våld i nära relation. 
  
Kopplingen till Karpmans dramatriangel (2014) i avseendet erfarenhetsbaserad kunskap är att den 
kan tolkas utifrån tidigare text om att den yrkesverksamma kan vara en del av triangeln. Om en 
klient till en yrkesverksam positionerar sig som ett offer, kan den yrkesverksamma bli hjälparen 
utifrån sin egen önskan att hjälpa. Dock med utgångspunkten i att utföra sina arbetsuppgifter. 
Den egna vinningen finns där oavsett om den inte är helt synlig i dramatriangeln. Sammantaget i 
resonemanget är hur den enskilde yrkesverksamma dras med i en dysfunktionalitet beroende på 
hur den uppfattas och uppfattar sin egen position Karpmans dramatriangel (2014) kan här 
appliceras genom att den yrkesverksamma kan positioneras av den utsatte som tyrannen. Systemet 
ses därför som bristfälligt då den yrkesverksamma inte kan leva upp till de förväntningar den 
utsatte har. Positionerna ändras således, men den utsatte är fortfarande i offer positionen då hens 
utsatthet fortfarande är primär..  
  
Vi har även försökt att applicera Karpmans dramatriangel (2014) på vårt empiriska fynd gällande 
användningen av standardiserade metoder, men funnit att det vid ett genomförande av en 
standardiserad metod oftast har avlägsnat den utsatta från situationen där dramatriangeln kan vara 
aktuell i. Dock kan ett resonemang kring om den utsatta positionerar den yrkesverksamma som 
hjälparen även här vara aktuellt, men positionen som tyrann eller offer kan då vara svårt att 
applicera på den yrkesverksamma eller den utsatta själv då triangel saknar en aktivt deltagare. 
Således är inte Karpmans dramatriangel (2014) direkt överförbar i det funna materialet.  
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5.3 Begränsningar i system kan resultera i isolering 
I vårt funna empiriska material har vi identifierat att samtliga våra respondenter anser att det 
finns  begränsningar vid hanteringen av ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det 
eftersom det saknas gemensamma riktlinjer för arbetsmetoder. Det kan påvisas av bland annat 
följande citat:  

  

En systematik saknas. Det finns ingen rikstäckande bestämmelse kring detta och det är det 
som är så svårt också. hur ska vi jobba och vad är bäst? Det finns inget gemensam riktlinje 
som är dokumenterad vad vi vet. Och eftersom att alla jobbar så olika så vet vi inte om det 
finns någon kommun som har fått en riktig framgång i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck.  (Respondent 1) 

  

I sina beskrivningar av begränsningarna i de metoder som yrkesverksamma använder sig av vid 
handläggning av hedersrelaterade ärenden, pekar respondenterna på att begränsningarna generellt 
är system baserade. Samtliga deltagare instämmer att Sveriges lagar är bristfälliga gentemot 
hedersrelaterat våld och förtryck och att det idag inte finns en lag som definierar hedersrelaterat 
våld och förtryck som särskilt brott och det är svårt att få någon dömd för detta. Analysen av den 
tidigare forskningen pekar på att det är självaste handlingen som utförs, det vill säga våldet som 
kan definieras som brott och det blir endast dem som utför handlingen som döms för brott. 
Utifrån respondenternas svar framgår det att lagen uppfattas som bristfällig när det gäller 
kollektivet som tillsammans kan planera en handling där endast en blir dömd för det.  Wikan 
(2009) diskuterar svårigheterna i att få någon dömd för hedersbrott då kollektivet även präglas av 
en stark tysthetsnorm, är det svårt att få någon att berätta. Vi har även kunnat belysa en annan 
aspekt som tyder på lagens bristfällighet. Det gäller när det är barn är inblandade. Respondenterna 
menar att enligt lag ska barn ha rätt till umgänge med båda föräldrarna, men när en mamma och 
barn bor på ett skyddat boende, kan det ställa till med bekymmer för mamman och i senare skede 
barnen om de ska få umgås med pappan som utövat hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga 
respondenter utgår ifrån sina erfarenheter och betraktar risken som stor att barnen röjer och 
avslöjar var mamman befinner sig.  Respondent 3 som är barnhandläggare menar att hen ofta 
hamnar i dilemma i sådana ärenden och uttrycker sig genom följande citat: 
  

‘’Ska man följa lagen och låta barnen få umgås med pappan eller ska man låta bli för inte riskera 
för röjning? Det är jättesvårt’’ (Respondent 3) 

  
Andra begränsningar som vi har kunnat urskilja är att respondenterna menar att det är svårt som 
offer för hedersrelaterat våld och förtryck att skapa sig ett nytt sammanhang. Med hjälp av 
Karpmans dramatriangel (2014) kan vi konstatera att den yrkesverksammas positionering som 
hjälparen indirekt skapar konflikter för den utsatta att ändra sin position. Hen skulle däremot 
kunna vara behjälplig i ett sammanhang helt utanför triangeln. Om den yrkesverksamma inte är 
observant på sitt egna beteende kan det indirekt leda till ett medberoende där den yrkesverksamma 
hela tiden bekräftar den utsatta som offret för att bibehålla sin egen position vilket påverkar 
situationen negativt. Vi har även analyserat det med hjälp av den tidigare forskningen samt 
respondenternas svar som påtalar de patriarkala föreställningar där mannen är den främsta som 
sköter kontakterna med samhället i en hederskontext. När den som utsätts får hjälp och skydd 
måste själv sköta kontakten med samhället, till exempel ekonomiskt bistånd, försäkringskassan 
och andra myndigheter som står till individens förfogande. Eftersom individen tidigare inte 
kunnat tillgodose sina egna behov på egen hand, skapas en intersektionell utsatthet då kollektivet 
inte längre finns och stöttar upp. Hussein (2017) menar att det även finns en styrka i en 
hederskultur där kollektivet hela tiden värnar om gruppens bästa. När individen inte längre är en 
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del av kollektivet, står hen utanför och är mer utsatt. Återkopplingen till analysen med hjälp av 
Karpmans dramatriangel (2014) blir här tydlig när det i en dysfunktionalitet kan finnas en trygghet 
i positionen. Vi vill hävda att genom positionering av tyrann, offer och hjälpare vet individen eller 
gruppen vad som förväntas av dem. Det kan upplevas som en slags falsk trygghet och även de 
försvåra utbrytandet från triangeln.  
  
Som vi tidigare nämnt i vår analys präglas hedersproblematik av ett kollektivistiskt tänkande där 
kollektivet tillgodoser individens behov. Vi har genom den tidigare forskningen, respondenternas 
svar och Karpmans dramatriangel (2014) kunnat tolka att när individer strider mot hedersnormer 
riskerar de i första hand att utsättas för våld och förtryck. När de söker skydd hamnar i ensamhet, 
isolering och förföljelse. De individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck väljer 
därför sällan att söka skydd och hjälp från socialtjänsten eller andra samhälleliga organ och 
myndigheter. Enligt respondenterna kan det dels bero på bristande förtroende för statliga 
myndigheter och dels på grund av rädsla för vad som kommer att hända. De våldsutsatta som 
kommer i kontakt med socialtjänsten får en skamkänsla att de har svikit kollektivet och blir 
medveten om konsekvenserna det kan leda till. Det blir tydligt i Karpmans dramatriangel (2014) 
när den yrkesverksammas position som hjälpare kan bidra till dessa känslor genom ett 
normhierarkiskt tänkande. Vi har även kunnat urskilja att socialtjänstens främsta insats gentemot 
hedersrelaterat våld och förtryck är så kallade skyddade boenden. Men enligt respondenterna 
innebär det också att individen tvingas bryta alla sina kontakter och lämna allt bakom sig.  

 
Genom den tidigare forskningens har vi analyserat en studie som utförs av Linell och Schlytter 
(2008). Studien intervjuar unga flickor som på grund av hedersrelaterat våld och förtryck varit 
tvungna att bo på skyddat boende. Flickorna menar att dem är mer isolerade än de flickor som 
utsätts för våld i nära relation. Enligt flickorna kan det till viss del bero på de yrkesverksammas 
kunskapsbrist i bemötandet med individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men 
också det faktum att just dessa offer löper större risk att hittas av ett större nätverk och därför 
tvingas till ett mer omfattande säkerhetspådrag. Den yrkesverksamma som hjälpare och en del i 
Karpmans dramatriangel (2014) kan här därför analyseras genom att hävda att kunskapsbristen 
till viss del beror på att den yrkesverksamma upplever sig själv som fullärd, då den är hjälparen 
eller tyrannen och är i högre position än offret. Detta blir dock motsägelsefullt när vi analyserar 
respondenternas svar. Detta utifrån respondenternas utsagor då dem snarare hävdar att det är en 
ständig utmaning att motivera flickorna att inte återvända till sina familjer, inte kontakta någon 
närstående, inte visa sig på sociala medier etc. än att vara fullärd kring ämnet. I vissa fall väljer 
nämligen flickan att återvända trots medvetandet av konsekvenserna, men isoleringen som hon 
hamnar i kan enligt henne vara värre än våldet hon har utsatts för. Detta påvisas i bland annat 
följande citat: 
  

 ‘“men när individen väljer att hellre återvända till kollektivet än leva i isolering är det svårt att 
motivera, vi kan inte tvinga de att stanna kvar’’ (Respondent 6) 

  
Att offer för hedersrelaterat våld och förtryck hamnar i isolering när de söker skydd är inget 
konstigt, menar respondent fem och sju. Samtliga respondenter är dock eniga om att det brister i 
samhällsresurserna samt att det idag är mer en budgetfråga än fråga om skydd av utsatta individer. 
Respondent fyra menar att de ekonomiska förhållandena begränsar resurserna som behövs i 
arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed är det svårt att bekräfta om den 
yrkesverksammas position i en dramatriangel har en större inverkan än en eventuell kunskapsbrist, 
ekonomiska förhållanden eller individens egna påverkan. 
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5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
För att sammanfatta vår resultat- och analysdel vill vi genom vår valda teori, Karpmans 
dramatriangel (2014), den tidigare forskningen och våra respondenters svar påvisa att definitionen 
av hedersrelaterat våld och förtryck genom en kulturbetingad förklaringsmodell präglas av 
erfarenhetsbaserad kunskap och standardiserade modeller. Det ger sedan utslag i vad våra 
respondenter belyser som begränsningar i system som kan utmynna ytterligare utsatthet för dem 
redan utsatta individerna men även skapa dilemma för den yrkesverksamma. Därmed besvaras 
studiens frågeställningar och det övergripande syftet: Att undersöka hur yrkesverksamma inom 
socialt anknutna arbeten definierar och hanterar ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Genom Karpmans dramatriangel (2014) kunde vi analysera att en av förklaringarna kan 
vara att den yrkesverksamma positionerar av sig själv och professionen som hjälpare. Därför 
tenderar offret i triangeln också förbli det om inte maktrelationen ändras. Det är därför viktigt för 
de yrkesverksamma att vara observanta på sin egen position och handlingsmönster då är en del 
av en dramatriangel och till en viss del definierar och hanterar hedersrelaterade ärenden utifrån 
det.  

  

6. Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer vi diskutera kring huruvida resultatet har besvarat vårt syfte och våra 
frågeställningar.  Vidare för vi en diskussion kring vår forskningsmetod samt presenterar en 
slutsats av vårt resultat och vår studies betydelse för det socialt anknutna arbetet. Avslutningsvis 
ger vi förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I vårt resultat fann vi genom en systematisk bearbetning svar på våra frågeställningar med hjälp 
av vårt funna empiriska material, vår valda teori Karpmans dramatriangel (2014) samt den tidigare 
forskningen. Vi valde att börja med hur hedersrelaterat våld och förtryck definieras. Genom våra 
respondenters svar och tidigare forskning kom vi fram till  att hedersrelaterat våld och förtryck 
definieras som en patriarkalisk kollektivism där förövarna är flera och rättfärdigar sina handlingar 
genom en hedersnorm. Detta analyserades med hjälp av den tidigare forskningen  genom att bland 
annat Hussein (2017) och Sedem (2015) som menar att familjens heder är det som definierar en 
familjs status och makt och detta uppnås genom en patriarkalisk kollektivism. Vår valda teori, 
Karpmans dramatriangel (2014) kunde här appliceras och påvisa på en dysfunktionell 
sammankomst där även den yrkesverksamma kunde vara delaktig. Den yrkesverksamma kan på 
grund av en normhierarki uppleva sig som fullärd och därför bedöma att ett ärende definieras 
som avvikande och positionera sig själv som hjälparen utifrån att dennes norm är den rätta.  

  

När vi tittade närmare på den tidigare forskningen kunde vi belysa en konflikt bland de författare 
och forskare som producerat material kring ämnet. Definitionen och hur utövandet tog sig i 
uttryck var tydligt överensstämmande, men förklaringen till varför hedersrelaterat våld och 
förtryck uppstår, skilde sig markant. Vi kunde urskilja tre förklaringsmodeller där förespråkarna 
för varje förklaringsmodell menade att deras respektive modell var den rätta och riktade även 
kritik mot de andra två förklaringsmodellerna. När vi genomförde vår analys av vårt funna 
empiriska material kunde vi se att samtliga av våra respondenter svar utgick ifrån en 
kulturbetingad förklaringsmodell men även inslag av den feministiska könsmakts- 
förklaringsmodellen kunde ses markant i en av respondenternas svar.  Vi diskuterade mycket kring 
vårt funna material och vi funderade mycket kring om kopplingarna till det intersektionella 
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perspektivet skulle kunna göras om vi hade valt att endast fokusera vår studie kring dessa tre 
förklaringsmodeller. Tyvärr fanns det inte plats för denna ansats och vi valde att fortsätta med 
vårt huvudsyfte: Att undersöka hur definition och hantering genomförs.  
  
För att koppla detta samman till studiens andra frågeställning: Hur beskriver yrkesverksamma att 
de arbetar med bedömning av ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Svaren vi fick 
var att dem genom erfarenhetsbaserad kunskap och standardiserade metoder arbetade med 
bedömningarna. Här kom vi även fram till att det var intressant att belysa respondenternas 
bakgrund, då vi tolkade fynden av hur bedömningarna genomfördes till vilka likheter det fanns 
mellan respondenterna. Vi fann att respondenterna hade tre saker gemensamt, eftergymnasial 
utbildning utförd i Sverige, över tre års erfarenhet samt att dem alla arbetade utifrån en 
myndighets verksamhetsbeskrivning. Våra respondenter kunde således ses som en del av en social 
struktur, både utifrån deras utbildning och att dem på ett filantropiskt sätt arbetade i välfärden. 
Detta kopplade vi därför samman med frågeställningen gällande bedömning och definition, och 
här kunde Karpmans dramatriangel (2014) appliceras. Genom Karpmans dramatriangel (2014) 
kunde vi analysera fram att en av förklaringarna till detta kan vara att den yrkesverksamma är 
positionerad av sig själv och professionen som hjälpare, därför tenderar offret i triangeln också 
förbli detta om inte maktrelationen ändras. Det är därför viktigt för de yrkesverksamma att vara 
observanta på sin egen position och handlingsmönster då är en del av en dramatriangel och till en 
viss del definierar och hanterar hedersrelaterade ärenden utifrån det och det ger sedan utslag i hur 
bedömningarna genomförs. 
  
Studiens tredje frågeställning: Vilka begränsningar ser de yrkesverksamma i de metoder som 
används vid bedömning av ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck, besvarades av 
våra respondenter genom att dem menade på att de metoder som används vid handläggning av 
ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck är främst att det saknas gemensamma 
riktlinjer för arbetsmetoder. Tyngdpunkten fokuseras på att en nationell förklaringsmodell saknas 
och respondenterna menade därför på att yrkesverksammas kunskap och erfarenheter kan skilja 
sig åt vilket kan riskera att de utsatta inte får den hjälp som behövs. Detta kan utmynna i en större 
risk för isolering för offren som i sin tur kunde leda till återvändning till det sammanhang där hen 
tidigare sökt sig ifrån. Här kunde vi urskilja brister i att applicera Karpmans dramatriangel (2014) 
och en underliggande fundering gällande vår valda teori började ta större plats. Karpmans 
dramatriangel (2014) var användbar för att förstå varför bedömningar och definitioner genomförs 
som sedan gav utslag i hanteringen. Men det var svårare att belysa begränsningarna med hjälp av 
denna teori. Vi vill mena på att vi har kunnat besvara studiens två första frågeställningar med hjälp 
av vår valda teori men att den främsta aspekten i fråga nummer tre har kommit från våra 
respondenternas svar och den tidigare forskningen. Detta då Karpmans dramatriangel (2014) 
utgår ifrån en dysfunktionell sammankomst där vi i de två tidigare frågorna förde resonemang 
huruvida den yrkesverksamma ser sig själv som fullärd och därför blir detta motsägelsefullt i 
kontexten till begränsningar. Detta var en av de fallgropar vi fann i teorin och skulle vi gjort om 
studien är vi inte säkra på att vi valt Karpmans dramatriangel (2014).  
  
Sammanfattningsvis kunde vi genom vårt bearbetade material landa i att hedersrelaterat våld och 
förtryck kan tolkas som en stigmatisering av avvikande normer för våra respondenter där det till 
en viss del kan ske en förskjutning av ämnet. I tidigare kapitel rörande Sveriges historia belyste vi 
att Sverige hade en historia där hedersnormerande tänkande var högst aktuellt. Det kan beskrivas 
vara motsägelsefullt mot hur vi resonerar idag genom den icke normerande verkan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck har, men kan förklaras genom utveckling av teknik, moral och 
etiska ställningstaganden. Vi kan beskriva detta genom att vi idag utgår mer ifrån en norm som 
inte anser att våld är rättfärdigat. Att utöva våld är att bryta mot våra lagar som ligger till grund 
för rådande normer och grundantaganden som våra respondenter utgår ifrån.  
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Som författare för denna studie har vi varit noga med att poängtera vår förförståelse av ämnet, då 
vi önskade att uppnå en transparens och överförbarhet. Det bidrog även till att vi kunde analysera 
vår egen förförståelse av vårt valda ämne och komma fram till att denna har haft en stor betydelse. 
Vi har båda en erfarenhetsbaserad bakgrund och vi kunde i slutet av vår resultat och analysdel se 
att vår yrkeserfarenhet inom socialt anknutna arbeten från början präglat vår studie. I början av 
vår forskningsprocess utformade vi vår intervjuguide där en av frågorna var: “Hur kopplar du 
begreppet heder till kultur”. Vi vill således mena på att även vi som författare till denna uppsats 
varit del av den kulturella förklaringsmodellen genom vår yrkeserfarenhet, och detta påvisar även 
ytterligare att just individer inom socialt anknutna arbeten förklarar hedersrelaterat våld och 
förtryck genom en kulturbetingad förklaringsmodell och därför präglas även bedömningarna av 
det som indirekt ger utslag på klienten.  

6.2 Metoddiskussion 
Att välja en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod var givet då vår studie fokuserar på 
att undersöka deltagarnas självupplevelser och detta menar Bryman (2011) bland annat som en av 
tyngdpunkterna i valet mellan kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Intervju som metod 
var intressant och vi kan inte se hur vi skulle kunna undersöka samma sak och uppfylla vårt syfte 
med en annan kvalitativ metod. Dock hade det varit intressant att se hur en strukturerad eller helt 
öppen intervju hade kunnat tolkas in i samma resultat. Vi diskuterade detta innan genomförandet 
men landade i att en semistrukturerad intervju gav det bästa utav två inriktningar. Valet av 
semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi ville nå våra respondenters egna upplevelser, 
erfarenheter och tankar. För att lyckas nå ett så högt resultatvärde som möjligt, användes 
semistrukturerade intervjuer i den här studien. Målet var att ge intervjupersonerna möjlighet att 
känna sig fria att tolka frågorna utifrån dem själva, i så stor utsträckning som möjligt. Alternativen 
var antingen eller, det vill säga antingen strukturerade intervjuer eller öppna intervjuer. Å ena sidan 
hade risken med strukturerade intervjuer, anser vi, blivit en begränsning av tolkningsutrymme, 
vilket vi ville undvika. Å andra sidan skulle öppna intervjuer innebära att intervjupersonernas 
tolkningsutrymme istället bli för stort, och där sannolikheten att syftet med studien inte blivit 
besvarat ökar. 
  
Metod delen i denna studie har vi varit noga med att presentera då detta både gjorde arbetet mer 
strukturerat för oss som författare samt att det ökade studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann 
2009). Genomförandet av och insamlingen av vårt empiriska material var spännande men också 
krävande, ibland fick vi vänta då det vid intervjutillfället kom upp ett brådskande ärende för 
respondenterna och intervjun kunde då dröja upp till en timme. Dock tror vi inte att detta är 
något som skulle kunna undvikits då naturen av vårt forskningsämne är känsligt och rörligt, och 
kräver specialkompetens av just den individ som har hand om ett ärende eller en klient. Fördelarna 
med att vi valde att använda oss av intervju som metod är att vi kunde nå ett djup i vårt empiriska 
material. Dock skulle vi kunnat breddat frågorna i intervjuguiden ytterligare för att på så sätt täcka 
in ett större område i de yrkesverksammas vardag. 
  
Resonemang fördes kring erfarenhet och redan utarbetade metoder från bland annat 
socialstyrelsen. I efterhand kan vi känna att vi skulle ha haft fler frågor kring just utformningen 
och arbetsmetoder utifrån bedömningar. Det hade varit intressant att utgå ifrån ett ärende för att 
sedan be respondenterna att bearbeta och bedöma ärendet för att på så sätt lättare urskilja 
skillnader och likheter. Vi instämmer därför att en svaghet i denna studie ligger i den djupgående 
beskrivningen av utförandet och hur denna genomförts. Styrkor i vårt studie vill vi påstå ligger i 
att vi redan från start applicerade mångfaldsperspektivet genom att vi har dissekerat definitionen 
av hedersrelaterat våld och förtryck och försökt att se denna problematik ur många grupper och 
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individers perspektiv. Genom att vi valde att ha olika yrkesverksamma med olika positioner som 
våra respondenter, bidrog även detta till en mångfald. Vårt syfte besvarades genom att vi metodisk 
arbetar oss fram till vårt funna resultat och genom vår analys del hade vi även ambitionen att 
belysa detta ur ett mångfaldsperspektiv. Att urvalet utgör yrkesverksamma med olika bakgrund 
och yrkesroller anser vi bidra till olika möjligheter till relevant information att utgå ifrån i vår 
studie. Det är enligt oss en fördel eftersom forskningsämnet belyses utifrån olika perspektiv och 
erfarenheter.   
  
Vad gäller utförandet av våra intervjuer var grundtanken att vi båda skulle delta under varje 
intervjutillfälle samt att varje respondent skulle intervjuas enskilt. Argumentet var att mötet med 
respondenten blir mer naturlig om man är ett par samt att det är lättare att observera 
respondentens svar och ställa följdfrågor. Vid varje intervjutillfälle ansvarade dock en av oss för 
utförandet av intervjun och utgick från intervjuguiden. På så sätt säkerställer man att alla frågor 
ställs, men också för att inte dra över tiden när tre personer samtalar än ett par. 
  
Två av våra intervjuer utfördes av endast en av oss då den andra fick förhinder i sista minuten 
och kunde inte närvara. Vi valde att inte ställa in för att inte riskera att vänta en längre tid till nästa 
gång respondenten kunde ta emot oss, men även på grund av vår egen tidsbrist då vår studie ska 
vara klar inom en viss tid. Vid en av tillfällena skulle vi intervjua två socialrådgivare och intervjua 
de var för sig då dem var tillgängliga för intervju samtidigt. Efter deras samtycke valde vi att utföra 
intervjun med båda social rådgivarnas närvaro. Vi är medvetna om att deras svar skulle kunna 
skilja sig om de intervjuades var för sig, men samtidigt resulterade just denna intervjutillfälle i 
mycket mer detaljerat och längre svar på varje fråga. De fyllde i det som kollegan missat besvara 
och kunde hjälpa varandra att utveckla svaren. I det transkriberade materialet av denna intervju 
kunde vi se att båda respondenternas svar var lika långa och att båda har kommit till tals ungefär 
lika mycket. 
  
Med dessa aspekter som utgångspunkter för vår metoddiskussion vill vi sammanfatta studiens 
metoddel med att det både varit intressant och lärorikt. Vi har genom denna studie fått en ökad 
förståelse för hur forskning ska bedrivas och utformas, vilka fördelar och nackdelar som finns 
samt hur och varför detta genomförs. 

6.3 Slutsats 
I föreliggande studie har vi kunnat konstatera att hedersrelaterat våld och förtryck är ett fenomen, 
som kort kan utgå ifrån följande begrepp som är summerat från studiens resultatdel: “En 
kollektivistisk patriarkalisk struktur vars största tyngd ligger i kollektivets anseende”. Detta är 
baserat på tidigare forskning som vi har tittat på i avsnittet “tidigare forskning” och studiens 
empiriskt funna material. Definitionen blir således att hedersvåld och förtryck är de negativa 
handlingar som baseras på “En kollektivistisk patriarkalisk struktur vars största tyngd ligger i 
kollektivets anseende”. Syftet har besvarats genom att vi hävdar genom vår forskning att 
hanteringar av hedersrelaterat våld och förtryck främst genomförs med egen och andra 
yrkesverksammas erfarenhet. Det kan ske utifrån den förklaringsmodell som man utgår ifrån och 
våra respondenter utgick av våra bedömningar från en kulturbetingad förklaringsmodell. Vi har 
kunnat konstatera att den konflikt som råder inom forskningen inte råder i praxis mellan 
yrkesverksamma då den kulturella förklaringsmodellen där är genomgripande.  

  

Hantering och bedömning av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck sker främst i 
samband yrkeserfarenhet och socialstyrelsens bedömningsmodell “PATRIARK” men även andra 
metoder som de yrkesverksamma själva har skapat som fungerar som komplement vid hantering 
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och bedömning av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Bedömningarna genomförs 
i mötet med klienten där den yrkesverksamma själv skapar sig en bild av problematiken för att 
eventuellt i ett senare led återkoppla till kollegor eller chef. Bedömningarna genomförs allt som 
oftast vid ett vanligt samtal där information samlas, frågor ställs och beroende på vilken riktning 
ett inledande samtal har, avgörs sedan hur ärendet ska fortskrida. Detta beroende på vilken typ av 
kontakt som föranletts kontakten med den yrkesverksamma. 
  
Relevansen för vårt resultat i det sociala arbetet är i allra högsta grad aktuell då vi har kunnat 
belysa att det finns brister i hur man som yrkesverksam hanterar och bedömer att ett ärende rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. I Sverige saknas det en genomgripande handlings- och metod 
plan hur ärenden ska behandlas. Detta kan leda till att ärenden som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck bortses eller förväxlas som en annan typ av problematik där arbetsmetoden kan vara 
direkt kontraproduktiv. Vi vill därför hävda att vår forskning för det sociala arbetet i stort, 
förhoppningsvis bidrar till att belysa denna problematik för att vidare forskning kan fokusera på 
att finna gemensamma, hållbara och generella metoder.  

  
  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning med utgångspunkt i vår studie, är att undersöka vilken typ av metoder 
som vore mest lämpliga att använda sig av vid en nationell definition av fenomenet samt en 
generell arbetsmetod för bedömningar av hedersrelaterade ärenden. Detta har samtliga av våra 
respondenter som deltagit i vår studie belyst fattas och därför anser vi att denna utgångspunkt 
vore väldigt intressant att forska vidare i. Det kan även vara intressant att undersöka hur 
bedömningar och hanteringar av hedersrelaterat våld och förtryck skulle genomföras utifrån 
feministisk könsmakts- eller intersektionell förklaringsmodell som utgångspunkt. 
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Bilaga A 

Intervjuguide 

  
Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning och befattning? 
  
2. Hur lång tid har du arbetat med hedersproblematik? 
  
3. Vilken utbildning har du som specificerar sig på hedersproblematik? 
- FÖLJDFRÅGA: Var denna utbildning tillfredsställande eller anser du att det behövs något annat? 
  
Definitioner 
4. Hur beskriver du begreppet hedersproblematik? 
- FÖLJDFRÅGA: Vad kännetecknar i första hand hedersproblematik? 
  
5. Hur beskriver du begreppet kultur? 
- FÖLJDFRÅGA: Vilken funktion har begreppet hedersproblematik till kultur? 
  
Arbetssätt, Metod och Erfarenheter 
6. Hur identifierar du om ett ärende rör hedersproblematik? 
  
7. Hur går du tillväga för att bedöma om ett ärende rör hedersproblematik? 
  
8. Har ni särskilda riktlinjer för hur ett ärende som rör hedersproblematik ska handläggas? 
  
9. Vilken/vilka metoder använder ni er av på din organisation vid bedömningen av huruvida 
hedersrelaterad ett ärende är? 
                  - Vilka är metodens/metodernas för- och nackdelar? 
                  - Begränsar metoden/metoderna dig i ditt arbete med hedersproblematik? 
  
10. Får du vägledning/handledning i ärenden som rör hedersproblematik? 
                   - Av vem? 
                  - Hur ofta? 
                  - Vill du beskriva hur det går till? 
  
11. Hur håller du dig uppdaterad om forskning och tillvägagångssätt inom hedersproblematik? 
  
Utmaningar 
12. Vilka utmaningar stöter du på i arbetet med ärenden som rör hedersrelaterad våld och förtryck? 
  
13. Tror du att man kan eliminera hedersproblematik i en familj? 
  
Avslutning 
14. Finns det något som du vill tillägga eller som vi kanske missat att fråga efter men som du 
anser vara viktig för vår studie? 
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Bilaga B 
Missivbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om hur yrkesverksamma definierar och hanterar   
hedersrelaterat våld och förtryck ! 

 
Hej! 
  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista terminen vid programmet 
Organisering och ledning av arbete och välfärd - socialt arbete.  Vi har fått i uppdrag att skriva 
en kandidatuppsats som berör socialt arbete. Syftet med vår studie är att undersöka samt öka 
kunskapen om hur yrkesverksamma som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck 
definierar, hanterar och bedömer att ett ärende är  hedersrelaterad. Vi använder oss av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling eftersom det är yrkesverksammas upplevelser, 
erfarenheter och berättelser som studien syftar till. Vi söker därför deltagare som är 
yrkesverksamma inom det sociala arbetet som på något sätt arbetar med hedersrelaterat våld och 
förtryck eller/och kommer i kontakt med dessa ärenden. 
  
Intervjuerna beräknas ta ca 45 - 60 minuter och kommer med deltagarens samtycke spelas in 
med en dator utan koppling till internet. Materialet kommer därefter transkriberas och förvaras 
i extern hårddisk som bara författarna har tillgång till.  Frågorna kommer att beröra hur 
yrkesverksamma hanterar och bedömer att ett ärende handlar om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta för att öka kunskapen om utvecklingsområdet hedersrelaterat våld och förtryck 
i socialarbetarens yrkesutövning. 
  
Varje deltagare är fri i sitt medverkande och kan när som helst avbryta att delta i studien utan 
några närmare förklaringar. Deltagaren har möjligheten att välja tid och plats för intervjun. All 
data och material som samlas in används enbart till denna studie och kommer att raderas efter 
studien är avslutad. För att garantera konfidentialiteten kommer deltagarna tilldelas fiktiva namn 
samt att vi ändrar allt som kan tänkas identifiera dem. Vi kommer inte heller nämna vilken 
kommun och organisation deltagaren befinner sig i. Det är endast författarna och handledaren 
som har tillgång till materialet innan den publiceras. Efter att studien är godkänd kommer den 
att publiceras på databasen www.diva-portal.org och vara tillgänglig för allmänheten. 
Om du samtycker till att delta i studien, kommer du att få skriva under en samtyckesblankett vid 
första mötet med författarna! Vi skulle vara ytterst tacksamma om ni väljer att delta i studien för 
att bidra med era erfarenheter och upplevelser för att minska kunskapsluckor kring 
hedersrelaterat våld och förtryck! 
  
Har ni några frågor eller invändningar gällande denna studie, får ni gärna kontakta oss. 
  
Handledare: Mia Jormfeldt, e-post: mia.jormfeldt@hh.se 
  
Författare: 
Bryar Rashid, tel: 0736526352, e-post: brynaj16@student.hh.se 
Isabelle Warming, tel: 0760336601, e-post: isawar16@student.hh.se 
   
Med Vänliga hälsningar! 
 Bryar Rashid & Isabelle Warming 
  
 
 
 



 44 

Bilaga C 

  
Skriftligt samtycke 

  
Härmed samtycker jag till att frivilligt delta i en studie om hur yrkesverksamma definierar, 
hanterar och bedömer ärenden som rör hedersrelaterad våld och förtryck.  Jag har blivit 
informerad om mina rättigheter som deltar samt hur materialet behandlas under studiens gång 
men även när den är avslutad. Jag är medveten om att mina personuppgifter inte röjs till 
obehöriga samt att jag kan när som helst under studiens gång kan avbryta att medverka utan 
någon närmare förklaring. 
  
Ort & Datum:_______________________________________________________________ 
 
Underskrift (Deltagare) _______________________________________________________ 
Namnförtydligande:__________________________________________________________ 
 
 
Underskrift (Författare 1):______________________________________________________ 
Namnförtydligande:__________________________________________________________ 
 
 
Underskrift (Författare 2):______________________________________________________ 
Namnförtydligande:________       _______________________________________________



 

 I 



 

 II 
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