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Abstract  
 
 
Hedersproblematiken kan vara ett komplicerat socialt problem för myndigheter att hantera i 
sitt arbete. Uppsatsen lyfter fram det arbetssätt som de olika myndigheter och organisationer i 
Göteborgs kommun använder sig utav för att hantera ärenden där det finns en 
hedersproblematik. Den belyser även dess samverkan och de problem som den enskilde kan 
uppleva i processen. Undersökningen utgår från en kvalitativ metod för insamling av empiri 
genom intervjuer med de anställda på de olika myndigheterna samt kvinno- organisationerna. 
Den innehåller även en intervju med en som genomgått processen. Resultatet visar att 
samverkan mellan myndigheter och organisationer fungerar ganska väl. Det förekom däremot 
olika uppfattningar om vilka komplikationer som kunde uppstå i processen för den enskilde. 
Den problematik som alla myndigheter ansåg var av stor vikt är den problematik som uppstår 
då en anställd som saknar kunskap om hedersproblematik möter en enskild som söker stöd. 
Vårt resultat har vi sedan valt att koppla med Sociologisk teori kring Durkheims Hög- samt 
låg arbetsdelning, Intersektionen av de los reyes samt Mulinari samt med Weber och Collins 
teori kring Byråkratins rationalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kvalitativ undersökning, Hedersproblematik, myndigheter, organisationer, 
samverkan & byråkrati  
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Förord  
 
Ett stort tack till alla medverkande från myndigheter samt organisationer från 
Göteborgs stad det är tack var er alla att vi fått chansen att besvara vår frågeställning! 
 

• Mikael Thörn   socialenheten Länsstyrelsen 
• Annica Hermansson  Polismyndigheten  
• Cecilia Lundmark   Etiska forumet på Sahlgrenska sjukhuset 
• Eva Hammad   Angeredsgymnasieskola 
• Catarina Berndtsson  Gryning Vård: s skyddsboende 
• Carina Geraghty   Agora 
• Bejan Noori   Terrafem 
• ”Irma”  Den enskilde i processen 
 

Det är mycket uppskattat att ni tagit er tid för att lämna ut den information vi har behövt för 
att kunna fullfölja vår forskning och belysa denna problematik. Vi vill även tack vår 
handledare Christopher Kindblad för en kritisk granskaning av vår uppsats samt de råd och 
stöd vi fått på vägen!  
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1. Inledning 
Att bli förtryckt, hårt kontrollerad, hotad, slagen men även mördad i hederns namn är en 
vardag för många. Sådana hedersrelaterade konflikter är en problematik som 
uppmärksammats i Sverige de senaste åren vilket har medfört att myndigheter och 
organisationer alltmer varit tvungna att ta till resurser för att stödja och hjälpa dessa 
hjälpsamma tjejer som oftast måste rymma, bo i ett skyddat boende och leva under dold 
identitet. Man kan följa utvecklingen i debatter, tidningsartiklar och dokumentärer kring 
ämnet vilket alltid har varit utav stort intresse för oss eftersom vi anser att det är ett fenomen 
som behöver analyseras, förklaras och förbättras ännu mer i dagens samhälle. Vi finner den 
här problematiken väldigt fängslande och tänkvärd eftersom vi idag lever i ett mångkulturellt 
land där den västerländska kulturen bemöter en problematik som inte ingår i det eniga sociala 
systemet. Myndigheters arbete och samverkan kring denna problematik anser vi kan vara en 
svårighet för dem anställda att behärska och det vi vill undersöka är hur denna problematik 
hanteras och vad det finns för komplikationer inom denna process och hur det sedan kan 
påverka den utsatte.  
 
2. Frågeställning 

• Hur fungerar den byråkratiska processen mellan myndigheterna samt organisationerna 
och vilka konsekvenser kan den medföra för den enskilde som söker stöd och hjälp? 

 
För att få en ökad förståelse för vår huvudfråga har vi även valt att ytterligare besvara två 
underfrågor; 
 

1. Hur arbetar myndigheter som polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola i 
Göteborgs kommun kring hedersrelaterade konflikter? 

2. Hur arbetar organisationer med problematiken? 
 
3. Syfte 

Vårt syfte är att genom en kvalitativ undersökning belysa myndigheters och organisationers 
arbete kring hedersrelaterade konflikter. Vi vill förstå hur yrkesverksamheter bemöter de 
utsatta som söker hjälp och om det kan uppstå några komplikationer kring det. Sedan vill vi 
även undersöka processen emellan de myndigheter och organisationer vi valt att fokusera på. 
Vi vill ta reda på om det kan uppkomma någon problematik i samarbetet och sådana fall, vilka 
problem det är och varför de förekommer. Dessutom vill vi se hur effektivt samarbetet och 
processen fungerar då en person söker hjälp och vi vill även belysa konsekvenserna utav den 
byråkratiska processen för den enskilde.  
 
Vår disposition av undersökningen består av en kort sammanfattande information kring 
hederskulturen samt de myndigheter som arbetar kring dessa frågor. Detta följs utav att vi valt 
att arbeta utifrån en kvalitativ metod för insamling av vår empiri i form utav intervjuer med de 
anställda på de olika myndigheterna samt kvinno- organisationer och en som genomgått 
processen av att genom myndigheterna få skydd från det hedersrelaterade förtryck som den 
enskilde genomgått. Vårt resultat har vi sedan sammanställt enligt tematiseringar baserade på 
frågeställningen ovan. Vårt resultat har vi valt att koppla med sociologisk teori kring 
Durkheims hög- samt låg arbetsdelning, Intersektionen av de los Reyes och Mulinari samt 
med Weber och Collins teori kring Byråkratin samt rationalitet. Dessa teorier har vi valt att 
använda oss utav för att lyfta problematiken till ett större socialt perspektiv.  
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4. Hederskulturen och svenska myndigheter 
 
4.1 Innebörden utav hedersrelaterade konflikter 

Hedersrelaterat våld eller förtryck innebär att släkten, familjen eller klanen innehar en 
maktstruktur inom gruppen för klanens överlevnad (Ashjari, Börjesson 2009). I starka 
patriarkala familjer förekommer våld, hot, mord och tvång i hederns namn där man har ett 
gruppcentrerat skamtänkande. Bakom sådana brott förekommer vid varje tillfälle ett kollektivt 
tryck där man anser att man måste bestraffa för att hedern inom familjen skall återupprättas. 
Hedersbrott som allvarligast är oftast alltid planerade utav kollektivet där bestraffningen är 
hänsynslös och oförsonlig (Hedersförtryck.se). Hedersbrott drabbar oftast flickor eller kvinnor 
som blivit könsmogna och sedan kan förtrycket pågå hela livet ut. Det drabbar även pojkar 
eller män som bryter mot kollektivets normer, men det är mindre vanligt. (Ashjari, Börjesson 
2009) 
 
Det patriarkala hederstänkandet som förekommer har uppstått ur att männen strävar efter att 
kontrollera familjens kvinnor och försvara släkt och familj mot yttre fiender. Det här 
fenomenet har inte något ursprung i någon religion, kultur, klass eller etnicitet utan har funnits 
i patriarkala samhällen (Ashjari, Börjesson 2009) Det hedersrelaterade våldet eller förtrycket 
består oftast utav psykiska kränkningar som t.ex. utfrysning, nedvärdering, förföljelse, hot, 
skambeläggning o.s.v. Det förkommer även sociala kränkningar där man t.ex. tvingar den 
utsatte till att klä sig på ett visst sätt, tvång till giftermål, förbjuda deltagande i 
samhällsaktiviteter eller bestämma vilket umgänge den utsatte får ha. Fysiska kränkningar är 
även något som förekommer då man t.ex. tvingar den utsatte till att ha sexuellt umgänge med 
den ickeönskade maken, misshandel, påtvingat självmord o.s.v. (Ashjari, Börjesson 2009) De 
kränkningar, våld och förtryck flickor eller kvinnor utsätts för anses vara en legitim handling 
där man straffar kvinnans olydnad och värnar om familjens eller släktens heder (Ashjari, 
Börjesson 2009: s 9). Eftersom sådana handlingar uppskattas beröms förövaren och får stöd 
utav kollektivet, (Ashjari, Börjesson 2009). 
 
Förövarna brukar oftast vara män som är närstående till den utsatte – t.ex. far, make, bröder, 
mor- och farbröder o.s.v. Dock kan även kvinnliga närstående delta, direkt eller indirekt, för 
att försvara familjens eller släktens heder (Ashjari, Börjesson 2009). Släkten och familjen är 
även väldigt strängt hierarkiskt organiserade där manliga familjemedlemmar är överordnade 
över mamman och döttrarna. Maktförhållandena som finns får därmed inte ifrågasättas eller 
utmanas (Ashjari, Börjesson 2009). Uppfostran utav barnen utgås efter vilket kön de tillhör. 
Det är stor fokus på flickors och kvinnors kyskhet och sexualitet. Sex före äktenskap är inte 
tillåtet, på så sätt får flickor och kvinnor inte bestämma över sig egen sexualitet och kropp 
(Ashjari, Börjesson 2009). Hedersförtryck kan även drabba homosexuella män, pojkvänner 
eller män inom familjen som vägrar följa familjens beodran om att utöva hedersförtrycket mot 
en annan människa. Sådana förtryck, kränkningar och våldsbrott som drabbar de utsatta är 
emot de mänskliga rättigheterna där man skall ha rätten till sin egen frihet, åsikt, fri vilja, 
välja sin egen äktenskapspartner och rätten till att helt och hållet besluta över hur man vill 
leva sitt liv. På så sätt är hedersrelaterade konflikter emot svenska samhällets grundliga 
värderingar om jämställdhet och demokrati (Ashjari, Börjesson 2009).  
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4.2 Hedersproblematik i Sverige 

Hedersproblematik eller hedersmord började uppmärksammas i Sverige den 24 juni 1999 när 
19-åriga Pela Atroshi mördades utav sina två farbröder i hemlandet Irak som hon fördes till 
för avrättning. Syftet var att rädda familjens och släktens namn eftersom man ansåg att Pela 
hade smutsat ner det, (Svd.se). Men den 21 januari 2002 sköts Fadime Sahindal till döds av 
sin egen pappa. Det var då problematiken uppmärksammades starkt och det började debatteras 
om fenomenet på riktigt i Sverige. Den 20 november 2001 höll Fadime ett tal i riksdagen om 
integrationen i det svenska samhället där hon talade om hennes situation och att man borde 
uppmärksamma det här problemet och på vilket sätt (PelaFadime.se). Talet finns i bilaga 11.7. 
 
Det var de båda morden på Pela samt Fadime som skapade rubriker i media vilket ledde till att 
hedersproblematiken kom i centrum för en samhällsdebatt. Det blev tydligt att det var ett 
allvarligt socialt samhällsproblem, (Ellnefors, Geraghty 2005). Tidigare uppfattade samhället 
att hedersproblematiken endast var ett problem bland invandrare som inte behövde insatser 
från regering. Utan det var ett problem som skulle lösas av dem som var inblandade, det vill 
säga invandrarna själva, (Ellnefors, Geraghty 2005). Regeringen skapade därför insatser och 
gav mer resurser för att förbättra skyddet för utsatta och projekt startades i storstadslänen 
vilka länsstyrelsen ansvarade för, (Ellnefors, Geraghty 2005). Det skedde en kartläggning av 
hedersproblematiken och utredningar inleddes vilket resulterade i att personal på olika 
myndigheter som kom i kontakt med utsatta för ett hedersrelatera förtryck behövde utbildas, 
(Ellnefors, Geraghty 2005). Det skedde även lagändringar i syfte att skydda kvinnor dessa var 
lagen om att ingen under 18 år kan gifta sig i Sverige och att om äktenskap skett utomlands är 
detta inte giltigt i riket, (Ellnefors, Geraghty 2005). Tidigare forskning kring myndigheters 
arbete kring hedersproblematik har visat att det skett stora förändringar inom Västra 
Götalands region, (Ellnefors, Geraghty 2005). Dock kunde det konstateras att samarbetet 
mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har många brister och att detta beror på att 
myndigheter saknar kunskap om kring hur viktigt ett samarbete dem emellan är, (Ellnefors, 
Geraghty 2005). Kunskapen som de olika myndigheterna hade kring hedersfenomenet var av 
stor variation. De myndigheter som hade mest kunskap kring hedersproblematiken var dem 
som i störst utsträckning hade arbetat med det på en mer intensiv nivå. Det vill säga anställda 
på socialstyrelsen samt polisen hade mycket goda kunskaper kring hur problematiken är 
strukturerad medan personal inom vård saknade viktig information kring vad 
hedersfenomenet innebär, (Ellnefors, Geraghty 2005).  
 
Dock påvisade resultatet i undersökningen att det har skett stora förändringar gällande 
myndigheters förhållningssätt till hedersrelaterat våld, (Ellnefors, Geraghty 2005). Det som 
kan konstateras var att informationsspridningen kring hedersproblematiken har ökat vilket 
bidragit till en ökad medvetenhet. Detta underlättade för dem anställda inom de olika 
myndigheterna och skapade en trygghet att våga utreda utan att befara att uppfattas som 
främlingsfientliga, (Ellnefors, Geraghty 2005). Det som undersökningen visade var av mest 
betydelse för att kunna genomföra ett bra arbete var kulturell kompetens och att det fanns en 
förståelse för traditioner samt tankesätt, (Ellnefors, Geraghty 2005). Kulturen kan vara det 
som styr människors val i livet och utan kunskapen kring den är hedersproblematiken något 
mycket svårt att hantera. 
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4.3 Socialtjänsten  

Hedersrelaterat våld, förtryck och våld är kollektivt planerat men även i en del fall, kollektivt 
utövat. Socialnämnden ansvar och uppgifter inom den här problematiken är genom 
socialtjänstlagen (SoL) att ge stöd åt den utsatte men även ge stöd åt dennes närstående 
(Ashjari & Börjesson 2009). Sedan 2003 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län på 
regeringens uppdrag stärkt ett genomgripande motverksarbete mot hedersrelaterade konflikter 
i form av förtryck och våld. De som utsätts för allvarliga hedersförtryck och våld utav sin 
familj och närstående har man inriktat en central del av arbetet till att organisera skyddat 
boende för de utsatte. Västra Götalands län har idag det största och vidaste utbudet i landet 
när det kommer till skyddat boende, huvudman för den typen av verksamhet är Gryning Vård 
AB som är kommunägda, (Ashjari & Börjesson 2009). 
 
Hanteringen utav de som skyddas behandlas olika beroende på hur gamla de är. De som är 
under 18 år har socialtjänsten skyldighet till att ingripa och skydda barnet med hjälp av lagen 
LVU. Socialtjänsten har en skyldighet att eliminera hoten, försöka att influera familjen och 
även söka möjligheter till en förbättring för den utsattes situation, (Ashjari & Börjesson 2009). 
Om en utsatt däremot är över 18 år måste allt ske efter den utsattes önskemål. En utredning 
kan enbart inledas om den utsatte vill. Om hon inte vill ha hjälp från socialtjänsten bör man 
informera och hänvisa personen till andra hjälpinsatser som t.ex. rådgivning och öppenvård, 
(Ashjari & Börjesson 2009). Oavsett ålder så bör situationen för dem som skyddas hanteras 
likadant. Utöver att finansiera ett skyddat boende bör man även försöka få slut på hoten från 
de närstående eftersom att det i enskilda fall kan följa en hela livet ut (Ashjari & Börjesson 
2009). Ett strukturerat familjearbete saknas eftersom socialtjänsten inte har rätt metodik och 
rätt kunskap när en utsatt befinner sig i ett skyddat boende (Ashjari & Börjesson 2009). För 
att den utsatte ska känna optimal trygghet och säkerhet är det viktigt att det t.ex. finns ett 
verksamt skydd utav personuppgifter och om ett namnbyte möjligen hade varit aktuellt bör 
det vara klart, (Ashjari & Börjesson 2009). Socialtjänsten har ett systematiskt arbetssätt för ett 
resultatrikt socialt arbete vilket är en modell i fem steg. 
 
4.4 Polisen  

På varje polisstation skall det finnas en kontaktperson som tar hand om ärenden som är 
hedersrelaterade (Polisen.se). Organisation och struktur är olika runt om i landet beroende på 
bland annat stadens invånarantal, men arbetsformer skall ändå fungera på liknande sätt. I 
många fall så vänder sig den som är utsatt till socialtjänsten men det finns även dem som 
kontaktar polisen i första hand (Polisen.se). Det som sker då är att polisen kontaktar personen 
och ett samtal hålls och dokumenteras på video, (Polisen.se). Om polisen får en uppfattning 
om att det kan vara ett brott så inleds det en utredning med förhör av misstänkta men även 
vittnen. Polisen kan i många fall behöva anlita en tolk som skall förhålla sig neutralt i ärendet 
samt skall lyda under tystnadsplikt (Polisen.se). Det är då viktigt att undersöka att tolken inte 
är släkt med den utsatte eller att denne har en anknytning till den unges familj och släkt. 
Tolken bör helst inte ha samma etnicitet som den unge (Rikspolisstyrelsen 2009).  
 
Det kan även ske ett samarbete mellan polis och skolpersonal, socialtjänst och personal som 
arbetar med skyddat boende (Rikspolisstyrelsen 2009). Den utsatte blir även erbjuden en 
advokat och om barn är inblandade så kan en särskild företrädare utses för att skydda barnens 
intressen under rådande omständigheter. Det som polisen vid det första mötet med den unge 
är att ge ett bra bemötande för att kunna skapa en förtroendefull relation, (Rikspolisstyrelsen 
2009). Polisen anser att hedersrelaterade brott och förtryck är ett allvarligt samhälls problem 
och att det måste ske en ökad samverkan mellan myndigheter samt ideella organisationer 
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(Rikspolisstyrelsen 2009). Anmälningsbenägenheten kring hedersrelaterade brott är mycket 
låg och det är därför en väl fungerande samverkan måste fungera för att fler brottoffer ska 
våga göra en anmälan. Rikspolisstyrelsen vill med hjälp av information utöka kunskap samt 
medvetenhet om hedersbegreppet och dess problematik hos de olika polismyndigheterna inom 
landet (Rikspolisstyrelsen 2009). FN har uppmärksammat hedersrelaterade mord i flera länder 
där bland annat Sverige är ett utav dem.  
  
4.5 Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar i sitt arbete att upptäcka om en kvinna har varit eller är 
utsatt för någon form av våld eller övergrepp och vid fall av misstanke göra en medicinsk 
bedömning, (Handlingsplan för Hälso- och sjukvården 2006). Under detta ansvar ligger det 
även att personal skall ge information till kvinnor om vart de kan vända sig. Det bör vara i 
form av stöd, som till exempel nummer till kvinnojourer men framförallt till socialtjänsten. 
Hälso- sjukvårdens skyldigheter då en kvinna utsätts för våld i nära relationer förekommer då 
en kvinna är under 18 år. Då föreligger det en anmälningsskyldighet enligt SoL § 71 vilket 
innebär att om dem vid misstanke vid att kvinnan är utsatt för våld i hemmet skall anmäla till 
socialnämnden. Socialförvaltningen har sedan rätten att avgöra vilka beslut som skall 
godkännas eller få avslag. Socialförvaltningen kan även kräva information av hälso- och 
sjukvården och har full rätt att få ut en patients hela journal, (Handlingsplan för Hälso- och 
sjukvården 2006). Det finns även möjligheter för hälsosjukvården att lämna ut information 
under sekretess då det gäller kvinnor över 18 år. Detta gäller § 14 i Sekretesslagen som 
innebär att om man misstänker att det förekommer ett brott då en kvinna är utsatt för 
övergrepp och straffet för detta övergrepp ger minst två år i fängelsestraff. Detta gäller även 
vid våldtäckt samt könsstympning, (Handlingsplan för Hälso- och sjukvården 2006).  
 
4.6 Skola 

I Borås stad har det tagits fram en handbok i hur man skall arbeta kring hedersproblematik 
bland elever på en skola. Det är rektorn på varje skola som är ansvarig för eleven och då en 
hantering sker kring elev med hedersproblematik kan skolans vanliga rutiner kring 
elevvårdsärenden göra mer skada en nytta för den som är utsatt (Borås.se). En lösning på detta 
problem är att skapa en tydlig handlingsplan samt en viss grupp som kan kopplas in vid 
misstanke kring att det sker en hedersproblematik för den unge (Borås.se). Det är utav stor 
vikt att all personal inom skolan är medveten vem som skall göra vad gällande 
hedersproblematiska situationer. Det är skolans uppgift att agera förebyggande samt motverka 
förtryck av mänskliga rättigheter (Borås.se). Undervisning skall alltså klargöra att skolan som 
en verksamhet inte står bakom mänskliga förtryck som hedersförtryck samt kvinnors 
rättigheter i samhället (Borås.se). Hur skolan skall hantera kontakten med föräldrar till den 
som misstänks vara utsatt för en hedersrelaterad problematik skall informeras på 
utvecklingssamtal eller liknande samt skall föräldrar kontaktas utifrån den enskildes egen 
bedömning (Borås.se). Det är även bra för en skola att ha en kontakt med kvinnojourer som 
även bör besöka skolor samt upplysa ungdomar om vilka dem är samt hur de kan erbjuda stöd 
samt hjälp vid behov.  

 

4.7 Gryning vård AB 

Gryning vård AB är ett offentligt ägt bolag där Göteborgs kommun äger mer än 50 %. 
Verksamheten på Gryning beskrivs erbjuda ett brett utbud av vård samt att denna form av 
vård är något som utvecklas i samverkan med deras kunder (Gryning.se/vision). Eftersom 
Gryning är en verksamhet som inte bedrivs av staten som en myndighet så är kvaliteten av 
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deras vårdinsatser av stor vikt för dem. En utav Grynings olika verksamheter är av stor 
mångfald, inom Gryning finns det behandlingshem, familjehem, öppenvård, LSS boende, 
asylbonde, jourhem samt skyddsboende. Det är inom enheten som arbetar med skyddat 
boende som dem med en hedersrelaterad problematik kan vända sig till (Gryning.se/skydd). 
Det är Grynings uppgift att kunna beskydda ungdomar samt familjer som utsätts för hot, våld 
eller riskerar att giftas bort eller att utsättas för hedersmord. Det stöd ett skyddsboende kan 
erbjuda är en skyddslägenhet, tillgång till plats inom folkhögskola, familjehem eller 
institutions- eller liknande boende och det är genom stöd av Länsstyrelsen som detta 
genomförs (Gryning.se/skydd). Det är vid mötet med den som söker stöd som personal på 
Gryning diskuterar i samråd kring vilka olika möjliga alternativ som kan vara lämpliga. 
Gryning arbetar inte endast i Västra Götaland utan samarbetar med socialtjänst, polis samt 
kvinnojourer från övriga delar av Sverige vilket innebär att dem kan skydda utsatta oavsett 
kommun.  
 
4.8 Organisationen Agora samt organisationen Terrafem 

Agora är en mötesplats och organisation för kvinnor med olika internationella bakgrunder 
som har målet att skapa en jämlikhet mellan människor där man försöker förebygga 
diskriminering och synen på könsrollerna. Målet med Agoras arbete är att öka jämställdhet 
och integration och dessutom förebygga våld mot t.ex. unga kvinnor men även hedersrelaterat 
våld. På så sätt tror man att man kan öka dessa människors delaktighet och medverkan i 
samhället. Den visionen Agora har på en samhällsutveckling inkluderar även att alla skall ha 
förfogande till samma möjligheter oavsett nationalitet, kön eller ekonomi. De ser istället på 
nationalitet och kultur som en möjlighet istället för hinder där alla kan lära sig utav varandra. 
Som medlem inom Agora kan man bl.a. gå på kurser, föreläsningar, tjejträffar, mässor och 
temadagar som har ett syfte till att förstärka kvinnors position (Agora.se).  
 
Organisationen Terrafem är en ideell organisation som inriktar sig på att arbeta med kvinnors 
situation och deras rätt att leva ett liv fritt från våld och dominans både utifrån ett köns- samt 
etnicitetsperspektiv (Terrafem.org). Problematiken bland dessa kvinnor som söker hjälp kan 
bl.a. handla om att de upplever våld, hot, tvångsgifte och trakasserier från män. 
Organisationen bildades år 2000 och ingår i EU: s nätverk av kvinnoorganisationer samt 
ROKS (riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige). Det Terrafem arbetar med är 
jourtelefoni, jourlägenheter samt stödlägenheter. Deras inriktning är på kvinnor med utländsk 
bakgrund och dess personal talar 43 olika språk för att kunna erbjuda så stort stöd som möjligt 
(Terrafem.org). Målgruppen för organisationens arbete är därmed kvinnor med utländsk 
bakgrund.  
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5. Teori 
 
5.1 Motivering av vald teori 
 
Vi har valt att inleda vår teori med Durkheims teori angående låg- samt hög arbetsdelning för 
att belysa hur de två samhällssystemen påverkar människan. De olika samhällsystemen 
formar nämligen människan och kan i vårt fall belysa skillnaden på en person som växt upp i 
Sverige vilket är ett samhälle med hög arbetsdelning. Respektive individer som kommer från 
ett samhälle där det finns ett stark kollektivt medvetande och en patriarkal samhälls struktur. 
För att lättare förstå enskilda med en hedersproblematik är det enligt oss viktigt att ha kunskap 
kring samhällen med en låg arbetsdelning. Sedan har vi valt att använda oss utav 
intersektionaliteten som ett verktyg för att belysa hur den patriarkala ojämlikheten fortfarande 
lever kvar i våra samhällstrukturer. Även om den försvagats så finns det fortfarande kvar i 
samhällets byråkratiska strukturer och kan utöva sitt förtryck mot enskilda. Inom samhällets 
olika strukturer finns byråkratin som Weber har beskrivit i sina teorier. Vi har dock valt att 
använda oss utav en kombination av Webers beskrivning av byråkratin samt Collins tankar 
om rationaliteten kring byråkratin för att skapa en översikt från en klassisk sociolog samt en 
mer modern och nutida sociolog. Detta tror vi kan vara till fördel vid vår analys för att belysa 
problematiken utifrån en sociologisk aspekt. 
 
5.2 Emile Durkheim - arbetsdelning  

Samhället som har en hög arbetsdelning är, enligt Emile Durkheim, en förutsättning för att en 
individ skall kunna existera (Boglind m.fl. 2006). Det är just differentieringsprincipen i form 
utav en hög arbetsdelning som blir avgörande för att kollektiva sammanhållningar skall 
försvagas. Detta i form av att en ökad population inom ett område resulterar i en situation utav 
ökad konkurrens och en hög arbetsdelning utvecklas.  I dessa samhällen där den kollektiva 
sammanhållningen har lösts upp krävs det ett styrande organ inom en stat. Den har i uppdrag 
att upprätthålla normativa uppfattningar så att det finns en rådande samhällsstruktur, (Boglind 
m.fl. 2006). I ett samhälle där det finns en hög arbetsdelning finns det även en anpassning till 
förändrade sociala villkor och det har stor betydelse för den sociala sammanhållningen, 
(Boglind m.fl. 2006). De samhällen som har en hög arbetsdelning av sociala funktioner, har 
organisatoriska principer som skapar en sammanhållning i form av ett gemensamt 
värdesystem. I de samhällen där det är en låg differentieringsgrad är gemensamma starka 
värderingar kring samstämmighet betydande och kallas för mekanisk solidaritet. Värderingar 
samt normer skall i dessa samhällen delas utav alla som ett starkt kollektivt medvetande och 
de som avviker från det allmänna skall straffas, (Boglind m.fl. 2006). I samhällen där det 
finns en låg arbetsdelning finns det alltså en låg tolerans för ett avvikande beteende eller ett 
avvikande handlingssätt och konsekvensen bidrar till att straffet blir offentligt i ett 
avskräckande syfte. 
 
Straffsystemet i ett samhälle med en organisk arbetsdelning skiljer sig ifrån samhället med en 
mekanisk arbetsdelning på det sätt att man isolerar den som bryter mot rådande värderingar 
samt normer. Det sker även en mer utvecklad arbetsdelning då normsystem samt värderingar 
inte kan vara enhetliga. Utan avvikelser existerar på grund av en ökad tolerans och straff för 
brott blir lindrigare (Boglind m.fl. 2006). I dessa samhällen är varje individ och organisatorisk 
enhet beroende av varandra för att samhället skall kunna fungera och det skapas ett 
funktionellt beroende där normer bildas specifikt för varje grupp (Boglind m.fl. 2006). Den 
organiska solidariteten bygger på ett ömsesidigt beroende av olikheter oavsett de ingående 
parternas vilja eller medvetande vilket innebär att det gör det möjligt att vara individ (Boglind 
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m.fl. 2006). Det som kan vara en svaghet med det moderna samhället är att det finns ett glapp 
mellan stat och individ, men om det finns professionella sammanslutningar samt 
korporationer kan det i sin tur fylla tomrummet i glappet. Det som sker är att det kollektiva 
medvetandet blir försvagat vilket kan leda till anomi. Anomi innebär att det finns en låg grad 
utav social kontroll som kan få effekten av att normer och värderingar inte blir självklara och 
tydliga. Detta fenomen skall kunna undvikas genom olika kontroll organ i samhället som 
rättsystem och myndigheter.  
 

5.3 Intersektionalitet – De los Reyes Paulina & Mulinari Diana  

Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel för att studera olika former av maktordningar 
som bidrar till diskriminering som en samverkan inom ett samhälle (De Los Reyes & 
Mulinari 2007). Specifika normer för maktutövning skapas utifrån intersektionen av 
individuella handlingar, institution, normer, rutiner samt strukturella relationer. Detta gör att 
en kvinna med utländsk bakgrund som blir utsatt för maktutövning hamnar utsatthet. Förtryck 
lever vidare i samspelet eller intersektionaliteten i samhället eftersom värderingar normer 
redan har det patriarkala synsättet som grund i sin struktur. Ett exempel på hur detta kan vara 
synligt är myndigheternas hantering av hedersrelaterat brott i Sverige, (De Los Reyes & 
Mulinari 2007). Där intersektionaliteten synliggör hur olika maktordningar är sammanflätade 
på olika nivåer, det politiska, det representationella, och det strukturella.  Eftersom 
hedersproblematiken är av en patriarkal karaktär blir den inte sedd hos myndigheter som ett 
brott utav strukturell karaktär. Utan den anses istället vara av kulturell karaktär där problemet 
förpassas till hemmets sociala sfär, (De Los Reyes & Mulinari 2007). En intersektionell 
analys påvisas hur samhällets patriarkala strukturer förstärks av rasistiska anställda på en 
institutionell nivå där strukturen bidrar till utrymme för våldshandlingar i hemmen. 
Patriarkala värderingar inom myndigheter kan därför förvärra situationen för våldsutsatta barn 
och kvinnor men legitimeras dock utav vetenskapliga interventioner. Den hierarkiska 
ordningen i samhället bygger på markörer som avgör skillnaden mellan vi och dem, vit mot 
svart, man mot kvinna m.m. (De Los Reyes & Mulinari 2007). Maktstrukturen styr även 
kunskapsproduktionen och dess innehåll i samhället vilket gör att vi alla tar del i detta 
orättvisa system eftersom det är genom vår socialisation skapats en normaliseringsprocess 
kring ojämlikheter och förtryck i samhället.  
 

5.4 Weber & Collins – rationaliteten inom byråkratin 

Byråkratin är en utav Webers idealtyper och beskrivs vara ett rationellt auktoritetssystem 
(Boglind m.fl. 2006). Byråkratin består av sju olika steg vilka är kontinuerlig ämbetsutövning 
med givna regler, olika kompetensområden som har en hierarkisk ordning och där regler är 
formade från normer. De anställda har inte tillgång till de ekonomiska resurser som behövs 
för administration eller produktion och det finns ingen äganderätt till tjänster. Åtgärder inom 
byråkratin skall dokumenteras och byråkratin kan anta olika former i sitt att fungera utifrån 
regler (Boglind m.fl. 2006). Byråkratin är den renaste formen av auktoritetsutövning. 
Byråkratin är dock endast idealtypiskt rationell vilket betyder att den trots alla visioner samt 
regler om hur ärenden skall hanteras på bästa sätt kan en byråkratis arbete vara irrationell 
(Boglind m.fl. 2006). Det mest centrala i människans natur är att vara förnuftig det vill säga 
att göra rationella val (Collins 1992). I vardagliga aktiviteter, politik samt 
myndighetsutövning så grundar sig strukturen i rationella tankeprocesser. Rationaliteten 
återfinns i den materiella världen utav nationalekonomi, statsvetenskap köp samt säljprocesser 
m.fl. men den finns även hos individen i den psykologiska aspekten av eftersträvandet av 
belöning samt undvikande av bestraffning (Collins 1992). Rationaliteten är dock inte generell 
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och den kan skilja sig beroende på resonemang och argument för uppfattningar om vad som 
anses vara rätt. Till exempel kan chefer eller politiker inom sina egna förvaltningar betrakta 
det egna som mycket rationellt medan motståndarens eller det som inte tillhör det egna anses 
felaktigt (Collins 1992).  
 
En byråkrati är utformad på det sätt att den skall vara en rationell organisation som skall utgå 
efter rationell planering och kalkylering, (Collins 1992). Inom en byråkrati planerar experter 
för regler, procedurer fastställs för en effektiv hantering av ärenden och allt skall 
dokumenteras i protokoll för redovisning, (Collins 1992). Detta kan ge effekten av att arbetet 
blir tröttsamt med allt pappersarbete samt att bestämmelserna inom en byråkrati kan vara 
inadekvata för den situation den anställde ställs inför. Weber beskrev att byråkratin var en 
överlägsen typ utav maktutövning eftersom den har en legal auktoritet samt att den innebär en 
stabilitet, disciplin och tillförlitlighet. (Boglind m.fl. 2006). Weber insåg att rationaliteten 
inom en byråkrati kan anta olika motstridiga former samt att den är roten till den moderna 
västerländska staten, (Boglind m.fl. 2006). En utav formerna är funktionell rationalitet vilket 
innebär att man inom en byråkrati följer sina arbetsuppgifter i form av vad beräknande 
kalkyler anses vara mest effektivt, (Collins 1992). Funktionell rationalitet är ett 
tillvägagångssätt för att nå målen via ett medel medan substantiell rationalitet handlar om 
målet i sig. Processer inom byråkratier kan vara funktionellt rationella men få effekten av ett 
substantiellt irrationellt resultat, (Collins 1992). Det vill säga även om man följer en noggrann 
planering av hur man skall hantera ett ärende så är detta ingen garanti för att ge ett bra resultat. 
 
 En byråkrati intresserar sig alltså för att på det mest effektiva sätt uppnå vissa mål men hur 
dessa mål skall fungera är någon annans avlägsenhet. Detta kan upplevas av många som 
mycket frustrerande på grund utav att de anställda inom en byråkrati bara ser till sina egna 
plikter och låter det som inte tillhör deras område vara någon annans problem, (Collins 1992). 
Det är inte svårt för en byråkrat att dra sig undan ansvar eftersom rationaliteten och 
organisationen inom byråkratin medför en oförmåga för den anställde att se ett övergripande 
mål, (Collins 1992). Problematiken inom en byråkrati är att ansvaret inte ligger hos 
cheftjänstemännen för ett se ett övergripande resultat eftersom ämbetsmän själva blir 
insnärjda till maskineriet, (Collins 1992). Detta på grund utav att de förlitar sig på 
specialisters beräkningar samt olika rapporter skall ge tydliga instruktioner och kunskap kring 
vad som är rätt verklighetsuppfattning eller syn på världen, (Collins 1992). De som 
framställer rapporter samt instruktioner för arbete ser sitt arbete utifrån deras glasögon t ex en 
ekonom ser världen utifrån dess världsbild vilket påverkar utformning och resultat. Den 
funktionella rationaliteten tenderar därför till att fördriva den substantiella rationaliteten det 
vill säga det rationella tillvägagångssättet för en lösning på ett problem skapar inte alltid ett 
effektivt resultat. Inom stadsbyråkratier finns det utformade planer som sedan verkställs på ett 
rationellt sätt men konsekvenserna kan ändå bli negativa i form av slöseri med tid samt att 
dem skapar nya problem, (Collins 1992).  
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6. Metod 
 
6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Då syftet var att förstå och undersöka myndigheters och organisationers arbete och därmed 
samarbetet emellan men även hur den processen kan påverka den utsatte var en hermeneutisk 
tolkning aktuell i vår studie. Hermeneutisk tolkning innebär bl.a. att man bör förstå individers 
gärningar, se mönstret i människors handlingar (Thurén 2007) och skapa mening och 
förståelse då man studerar människans metoder (Skott 2004: 9). Hermeneutiken kan ses som 
en tolkningsteori där man söker en förståelse för vad en berättelse kan handla om men även 
vad dess handling och språk betyder (Skott 2004). Inom hermeneutiken är det även viktigt att 
vara medveten om att vår tolkning kan ha influerats eller påverkats på grund av vår 
förförståelse, värderingar och kontext. På så sätt är det viktigt att uppmärksamma detta 
(Thurén 2007).  
 
6.2 Val utav metod 

Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer som verktyg för att samla empiri (Trost 
2005). Vårt val av metod ansåg vi vara det mest lämpade eftersom vårt forskningsprojekt 
vänder sig till en specifik målgrupp och för ett specifikt syfte. Det vi ville inrikta oss på är att 
få fördjupad information från ett fåtal informanter, vilket beskrivs vara den utgångspunkt och 
tanke som är av störst relevans då en kvalitativ forskningsmetod skall användas (Denscombe 
2000). Anledningen till att vi valde den typen av metod är för att vi ville försöka förstå hur 
människor resonerar och reagerar kring problematiken vi undersöker (Trost 2005). Dessutom 
har metoden vi valt en anslutning till frågeställningen och även det teoretiska perspektivet till 
fenomenet (Trost 2005). Syftet bör vara det som är avgörande för vilken metod man ska välja 
och vårt syfte med den här uppsatsen är att belysa arbetet och se hur processen kan påverka 
den enskilde. Eftersom svaren vi varit ute efter inte rör sig om siffror var en kvalitativ 
undersökning ett självklart val för oss (Trost 2005).  På så sätt ansåg vi att den här 
forskningsmetoden kunde besvara och belysa fenomenet vi undersökte. 
 
6.3 Intervju och material 

Eftersom vi valde en kvalitativ metod till den här undersökningen ansåg vi att intervjuer 
skulle vara en passande metod och ett redskap för att förstå hur myndigheter och 
organisationer arbetar, agerar och upplever verksamheten och processen (May 2001). Vi ville 
även veta hur dessa myndigheters och organisationers arbete påverkar den utsatte, vilket man 
enbart genom ett verbalt samtal kan insamla information kring, dvs. kring tidigare händelser 
och situationer. En kvalitativ intervju avser att man skall uppfatta respondentens tolkning och 
uppfattning om sin verklighet utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper (Backman 1998). 
Det är genom den här metoden man får fram sådan information som man inte skulle ha fått 
genom t.ex. en enkät. Respondenters känslor, djupare kunskap, upplevelser etc. är något som 
enbart en kvalitativ undersökning kan komma till djupet utav (Kvale 1997). Det är således 
anledningen till att vi inte valde en kvantitativ metod eftersom det inte hade besvarat vårt 
syfte på lika bra sätt. Eftersom vi vill förstå processen och följden utav den anser vi t.ex. att en 
enkät inte hade medfört hög reliabilitet eftersom bilden därmed inte hade blivit tydlig.  
 
Den typen utav intervjuform vi valde var den semistrukturerade intervjuformen vilket innebär 
att frågorna är specificerade. Dock är det möjligt att under intervjun fördjupa svaren vilket 
inte hade varit möjligt vid en strukturerad intervju (May 2001). Det innebär även att det skall 
finnas ett antal frågor som man vill ha besvarade men sedan får respondenten gärna styra 
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ordningsföljden på frågorna (Denscombe 2000). Man skall ingripa så lite som möjligt 
eftersom frågorna skall vara mer som olika teman för diskussion där respondenterna kan 
utveckla sina svar så mycket som möjligt (Denscombe 2000).  
 
På så sätt var redskapet vi använde oss utav för att samla in data genom utformade 
intervjuguider som var anpassade efter vår frågeställning. Vi hade tre intervjuguider för alla 
intervjuer. En intervjuguide för myndigheter, en för organisationer och en för den utsatte. Vi 
utgick från tre tematiseringar: myndigheters och organisationers arbete kring problematiken, 
processen och samverkan med andra myndigheter och organisationer och sedan hur deras 
arbete och processen påverkar den utsatte. På så sätt var frågorna korta och breda så att den 
intervjuade skulle få utveckla sina svar så mycket som möjligt (Trost 2005). Intervjuguiden 
påbörjades med bakgrundsfrågor till respondenterna eftersom vi ville att intervjun skulle få en 
lugnare introduktion men även för att vi skulle få mer information om deras erfarenheter och 
bakgrund vilket kan spela en stor roll i hur de resonerar. Vi valde även att använda oss utav en 
bandspelare för att vi skulle kunna lyssna på vad som sades ordagrant men även tonfall efteråt 
(Trost 2005). Dessutom underlättar det mycket då man inte är i behov av att anteckna under 
hela intervjun, (Trost 2005). Vilket möjligtvis hade stört den intervjuade men man hade även 
inte kunnat lyssna och uppfatta allt som sägs.  
 
6.4 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet till vår urvalsmetod för intervjuer skedde i två steg. Det första steget var 
att söka information på Internet om problematiken. Dessutom sökte vi litteratur med hjälp av 
bl.a. Libris och tidigare forskning på hemsidan för tidigare uppsatser (Uppsatser.se). Vi sökte 
enbart på svensk litteratur eftersom vi valt att fokusera på ett fenomen i Sverige. Dock sökte 
vi även annan litteratur när vi letade efter information kring forskningsmetoder och teori. På 
Internet letade vi även information om organisationers och myndigheters arbete kring 
fenomenet. Där kunde vi få information om vem man kontaktar och vem som har det största 
ansvaret om frågor kring hedersrelaterade konflikter. På så sätt var vårt andra steg att kontakta 
dessa möjliga respondenter genom mejl och en del genom telefonsamtal för att förklara vad vi 
vill undersöka och om de möjligtvis hade velat ställa upp på en intervju. Eftersom vi noga 
undersökte vilka personer vi skulle kontakta hade vi turen att alla väldigt gärna ville ställa upp 
på en intervju. När vi skickade ett e-mail med information beskrev vi uppsatsens och 
intervjuns syfte för att de skulle ha en klar bild om vad undersökningen handlade om. Dem 
som vi kontaktade över telefon fick samma information verbalt istället för i text. Därefter 
bestämde vi tid och plats för möte inför vår intervju. Alla respondenter fick välja vart 
intervjun skulle äga rum och vilken tid som passade dem. En miljö som var bekväm för dem 
ansåg vi var väldigt viktigt. De första minuterna är, enligt Kvale, de som avgör hur mycket 
information intervjupersonen kommer dela med sig utav. Därför hade vi i åtanke att skapa ett 
bra första intryck genom att lyssna uppmärksammat på deras svar för att visa respekt och 
hänsyn (Kvale 1997).  
 
Respondenterna i vår undersökning ombads att besvara våra frågor utifrån deras perspektiv på 
hur myndigheten eller organisationen de arbetar på arbetar. Vi hade dessutom en intervju 
genom mejl med en utsatt som lever under dold identitet och under skydd. Processen gick till 
som så att vi skickade ut mejl till alla våra personliga kontakter och frågade om de kände 
någon som kunde ställa upp och eftersom de oftast lever under skydd kunde de naturligtvis 
vara anonyma. På så sätt fick vi tag på en person som genomgått processen av stöd och hjälp i 
Göteborgs kommun och vi fick hennes mejl adress. Vi började med att förklara vårt syfte 
kring uppsatsen och sedan skickade vi iväg frågorna som hon kunde svara på i sin takt. 
Eftersom hon enbart hade tillgång till en dator en gång i veckan fick vi anpassa oss efter 
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hennes tider. Vi kunde dessutom, om vi undrade något, mejla tillbaka och be henne utveckla 
någon fråga. Det tyckte vi var oerhört effektivt. Vi påbörjade att bearbeta materialet direkt när 
intervjuerna var genomförda. Det vi gjorde var att transkribera alla intervjuer. Då påbörjades 
även tankeprocessen och kopplingen mellan frågeställning, syfte och resultat. Efter vår 
transkription av vårt insamlade material tolkade vi dem var för sig innan vi framställde vårt 
resultat eftersom vi ville uppnå en mer objektiv tolkning.  För att se intervjufrågorna till 
respondenter se bilaga. 
 

6.5 Urval 

Efter utsedd metod valde vi att genomföra ett subjektivt urval där vi handplockat respondenter 
som vi anser hade mest värdefulla data att erbjuda vår forskning, (Denscombe 2006). Detta 
urval skall användas då man kan anta att det finns vissa specifikt utvalda som kan besvara en 
fråga och ha en avgörande roll för forskningens betydelse, (Denscombe 2006). Vi utförde 
sammanlagt åtta intervjuer varav fyra var personer från olika myndigheter, tre personer från 
olika organisationer och verksamheter och en person som varit utsatt för hedersvåld. En 
respondent var Mikael Thörn som är socialkonsulent på socialenheten Länsstyrelsen. Mikael 
har tidigare arbetat som socialsekreterare och har i sitt nuvarande yrke hand om 
hedersvåldärenden på en nationell nivå. En annan respondent som vi intervjuade var Annica 
Hermansson på lokala personsäkerhetsenheten på polisen i Västra Götaland. Den tredje 
respondenten som intervjuades var Eva Hammad som är skolsköterska på 
Angeredsgymnasieskola. Den sista personen på en myndighet vi intervjuade var Cecilia 
Lundmark som är sjuksköterska på etiska forumet på Sahlgrenska sjukhuset och omfattar 
därmed hälso- och sjukvårdens arbete kring problematiken. Två organisationer vi valde att 
fokusera på var Agora och Terrafem där vi intervjuade Bejan Noori som är 
opinionssamordnare på Terrafem och Carina Geraghty som är verksamhetsansvarig på 
organisationen Agora. Den sista respondenten var Catarina Berndtsson som är enhetschef på 
Gryning Vård: s skyddsboende vilket är en verksamhet som socialtjänsten köper tjänster utav.  
 
Den sista intervjupersonen vi valde att ta med är personen som lever under dold identitet men 
vi väljer att kalla henne för ”Irma” i den här uppsatsen. Även om vi ansåg att organisationerna 
talade delvis för dessa utsatta kvinnor, de kallade sig själva för flickornas röst eller språkrör, 
så ansåg vi att det hade varit bra med ännu en person som kunde tala från den andra sidan. Vi 
blev dessutom väldigt glada över att vi hade fått tag på en utsatt eftersom det inte alltid är så 
lätt med tanke på att de lever under skydd och är därmed inte så lätt finns tillgängliga.  
Myndigheternas betydelse är viktig i den här frågan eftersom en utsatt med hedersproblematik 
måste ha kontakt med socialtjänst och polis. Anledningen till att vi valde en skolas synpunkt 
är för att den utsatte oftast vänder sig till någon på skolan först för att sedan gå vidare till 
socialtjänst eller polis. Hälso- och sjukvård är även dem viktiga eftersom en utsatt kan bli 
utsatt för fysiskt våld och därmed vänder sig till en sjuksköterska eller läkare på sjukhuset. 
Grynings skyddsboende är en verksamhet som socialtjänsten använder sig utav som även har 
ett gott rykte bland myndigheterna. På så sätt ansåg vi att det var en viktig aktör i processen 
eftersom det oftast är där de utsatta skyddas efter att socialtjänst och polis gjort sitt arbete. De 
två organisationerna vi valt att fokusera på valde vi pga. att vi ansåg att de var de 
organisationerna som fokuserade mest på hedersrelaterade konflikter i Göteborgs kommun. 
Med tanke på att respondenterna svarade för en hel myndighet eller organisation ansåg vi att 
åtta intervjuer var ett tillräckligt underlag för den här uppsatsen. ”Ett fåtal väl genomförda 
intervjuer är mycket mer värda än flertal mindre väl genomförda”, menar Jan Trost (Trost 
2005).  
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6.6 Etik 
 
Då vi planerade hur vi skulle gå tillväga med våra intervjuer hade vi i åtanke de olika etiska 
perspektiven och de moraliska konsekvenserna som kan uppkomma. Forskningskravet är ett 
krav som är oerhört viktigt eftersom forskning skall förbättra och öka medvetenheten och 
kunskapen hos medborgarna (Codex.vr.se). Individskyddskravet är även ett krav man bör 
tänka på för att skydda personens rättigheter så att den inte utsätts för kränkning, 
förödmjukelse o.s.v. (Forskningsetiska principer s 5). Ett annat krav är informationskravet 
som innebär att forskaren måste informera om den intervjuades roll i forskningen. Då bör man 
även informera om syftet för intervjun och syftet för uppsatsens helhet (Codex.vr.se). 
Nyttjandekravet är ett annat krav som står för att det inte får förekomma något 
beroendeförhållande mellan respondenten och forskaren (Codex.vr.se).  Vi anser att vi har 
uppfyllt alla dessa krav i vårt projekt. Vi var väldigt noga med att det förekom ett informerat 
samtycke (Trost 2005) dvs. att vi talade om vad intervjun skulle handla om innan vi påbörjade 
undersökningen. Dessutom är det ingen från myndighet eller organisation som valt att vara 
anonym, därav har vi valt att skriva deras namn i uppsatsen. Dock är personen som lever 
under skydd anonym eftersom hon önskade det. Vi tror inte några negativa konsekvenser kan 
uppkomma för dem som inte är anonyma eftersom de enbart svarar för hur de idag arbetar, 
vilket måste vara offentligt och hur det sedan kan bli bättre. Vi tror dessutom att eftersom de 
talar för en myndighet eller organisation, kan det skapa en större tillförlitlighet till uppsatsens 
syfte.  
 
6.7 Tillförlitlighet, validitet och reabilitet 

Under våra intervjuer försökte vi undvika att störa diskussioner och inte störa det fria samtalet 
vilket krävde en viss teknik och finkänslighet med tanke på att vi inte fick diskutera våra 
åsikter kring ämnet. För att vi skulle få en större giltighet i svaren, dvs. en ökad validitet 
(Ejlertsson 2005), valde vi att försöka vara så konkreta och tydliga med våra frågor så att de 
skulle vara lätta att förstå och inte kunna misstolkas. Vi tog även hänsyn till intervju effekten 
genom att vara medvetna att de svar vi fått av våra informanter kunde påverkas utav vår roll 
som intervjuare så vi försökte undvika detta så mycket som möjligt genom att inta en neutral 
roll vid vårt samtal (Denscombe 2006). För att få god validitet tematiserade vi resultatet och 
använde därmed citat från intervjuerna så att läsarna skall förstå våra tolkningar och på så sätt 
även visa resultatets trovärdighet. Då man utför en kvalitativ intervju kan det vara svårt att 
mäta reliabilitet eftersom varje möte mellan människor är unikt (Trost 2005). Reliabilitet 
innebär att man vid en undersökning skall kunna upprepa undersökningen en tid senare och få 
ett likadant resultat. Eftersom vi undersökte myndigheters och organisationers arbete och 
samarbete emellan är det fullt möjligt att göra samma undersökning senare eftersom 
myndigheters lagar och regler inte ändras väldigt lätt. Organisationer däremot kan möjligen 
avsluta sin verksamhet men det är inget man vet just nu. Dock är det inte säkert att samma 
respondenter jobbar kvar men eftersom varje respondent talade för en hel myndighet eller en 
hel organisation anser vi att vår undersökning har en hög reabilitet inom den här tidpunkten.  
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7. Resultat 
 
7.1 Hantering och arbete kring hedersproblematik inom myndigheter 

Mikael Thörn som svarar för Socialtjänsten berättar att dem har en befintlig utbildad personal 
som består utav personer som fått ta del utav en spetskompetensutbildning som skedde på 
uppdrag av länsstyrelsen över hela Västra Götaland. Sedan finns det även handböcker på 
socialtjänsten som bland annat vår respondent har vart med och utvecklat. Så material för hur 
ett ärende skall hanteras angående hedersproblematik finns tillgängligt på socialstyrelsen i 
Göteborg. Det som socialtjänsten dock har fått kritik för och som behöver utvecklas i deras 
arbete med hedersproblematiken är, att de som sökt hjälp ofta har stora psykosociala 
svårigheter. Det behövs även mer insatser på hur man hanterar familjen till den som är utsatt, 
och arbeta med vilka insatser man kan erbjuda dem, i form utav hjälp samt stöd. De anställda 
på socialtjänsten uppmuntrar alltid den enskilde att anmäla förekommande brott till polis men 
det är inget det kan göra över en annans människas huvud. ”Det är förhållandevis väldigt få 
ärenden som polisanmäls som rör hedersvåld.” Är det dock en person som är under 18 år så 
kan personal på socialtjänsten göra en polisanmälan. ”Man behöver alltså inte fråga barn som 
är under 18 år för att göra en anmälan, men ju närmare barnet kommer 18 års ålder, desto 
större vikt lägger man vid vad den säger.”  
 
Om en person är under 18 och kommer till socialtjänsten och berättar att den misstänker att 
den kommer bli bortgift så hjälper socialtjänsten till med skydd för den unge. Mikael 
beskriver även att man kan undvika kontakt utanför gällande lagstiftning med föräldrar om de 
kommer i kontakt med en person som är utsatt. ”T ex om en person är utsatt för 
hedersrelaterat våld är det viktigt att den personen först berättar sin historia innan socialen 
påbörjar några åtgärder, Men om man sedan skall utreda så måste man kontakta 
föräldrarna.”  Det som är av mest vikt då en socialarbetare möter en utsatt som söker hjälp är 
att ta den som berättar på allvar och att man faktiskt då har en kunskap för vilken problematik 
dessa utsatta lever under. De problem som Mikael anser att det finns på socialstyrelsen är att 
unga nyutexaminerade kan få för svåra ärenden som dem inte alltid vet hur de ska hantera 
vilket kan påverka mötet negativt med den utsatte. ”Det är många nya med lite erfarenhet 
som får väldigt svåra ärenden som de inte har mycket kunskap kring, Det är ett jättestort 
problem.” 
 
Annica Hermansson på polisen i Göteborg beskriver att de oftast får en kontakt med utsatta 
för en hedersproblematik i form utav att det kommer in en anmälan. Det som sker då är att en 
utredning inleds där man följer vissa mallar som är skapta för hur man skall bedöma vilken 
hotbild som existerar inom hedersproblematiken. Annica Hermansson beskriver även att det 
kan vara ganska komplicerat att samla en hotbild på vilka som kan vara till skada för den 
utsatte eftersom det i många fall kan vara en hel släkt där hotet inte endast befinner sig inom 
nationens gränser. Sedan kontaktar polisen socialtjänst, psykologer samt grynings 
skyddsboende för att underrätta och ge den enskilde det stöd den behöver. Hon beskriver även 
att polisen så fort som möjligt försöker att dokumentera skador i form utav fotografi samt 
uppmanar den utsatte att inhämta ett rättsintyg från läkare, för bevis inför kommande 
rättegång. ”Ja, ja de e ju så i vårt rättsamhälle, tyvärr då att man måste kunna bevisa, annars 
finns det ju risk att du inte får ett tillräckligt bra åtal.” 
 
Den utbildning man får inom polisen är allmänt kring våld för kvinnor och barn. Utöver det 
har polisen även handböcker kring hur man bemöter en person som är utsatt för en 
hedersproblematik som även innehåller information om vad man skall tänka på i ett förhör 
gällande vilka frågor man bör ställa samt regler kring tolk. ”De krävs ju att man utbildas i 
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dom här speciella frågorna de är ju ingenting som alla inom polisen får.” Inom 
personsäkerhetsenheten utbildas dock personalen speciellt inom hedersproblematiken.  
 
På Hälso- och sjukvården på Sahlgrenska i Göteborg arbetar man med hedersproblematiken 
på liknande sätt som man arbetar med våld för kvinnor i nära relationer. Det finns inga 
specifika handböcker eller tillvägagångssätt hur man arbetar med människor som är utsatta för 
hedersproblematik. Cecilia Lundmark som är sjuksköterska på etiska forumet berättar att 
processen då en kvinna hamnar på sjukhuset och man misstänker att hon är utsatt för någon 
form av våld så försöker man undersöka kvinnan utifrån den aspekten. Det kan se ut på det 
sätt att tolk skall tillkallas om det finns svårigheter med språk och att personal inte skall låta 
anhöriga tolka. ”Mannen får inte tolka, de e enligt lag förbjudet man får inte lov att använda 
anhörig som tolk.” Ofta i dessa fall så sker tolkningen via telefon för att ytterligare försöka 
skydda kvinnans identitet ytterligare. Kvinnan genomgår sedan en undersökning där personal 
talar om för anhöriga eller närstående att patienten skall undersökas i form av blodtryck så att 
personal inte skall skapa misstankar. ”Man kan alltid be om att få ta ett blodtryck för att 
undersöka om det finns märken på kroppen t ex på ryggen, man kan titta efter speciella 
märken, alltså att man bänder isär benen och tittar på armar samt hals och huvud.  
 
Hon beskriver även att det läggs stor vikt vid att man samtalar öppet med kvinnan om vad 
man misstänker har hänt henne för att kunna skapa ett förtroende och en öppen dialog. 
Nummer till olika kvinnojourer lämnas även ut till kvinnan. Om kvinnan är under 18 
kontaktar personalen socialtjänst samt polis, ofta kontaktas socialtjänsten först så att patienten 
kan få prata med någon innan polisen kontaktas. Sedan dokumenteras undersökningen och 
finns det misstanke kring att kvinnan är utsatt för våld men hon nekar så antecknar personalen 
att dem själva har misstankar kring att det faktiskt finns en situation av våld och motiverar 
varför. ”Ja kommer att skriva att det är jag som dokumenterar utifrån min upplevelse. För det 
är väldigt viktigt vi har varit med om att de här männen som misshandlat har tagit sig in i 
journalarkivet.” Sedan kan tidigare dokumentationer komma att användas vid ett senare 
tillfälle som exempelvis bevis inför en rättegång. 
 
Personalen tar även reda på vart de kan kontakta kvinnan och när, till vilken adress de ska 
sända post för att ge kvinnan ett intryck av säkerhet. Det som kan vara en problematik i 
arbetet kring hedersrelaterat våld kan vara svårigheten att be anhöriga att lämna patienten i 
fred men hon menar att man som anställd alltid kan ta hjälp av sekretesslagen och yrka på den 
vid svårigheter och motstridigheter från anhöriga. Det finns ingen specifik utbildning inom 
hälso- och sjukvården gällande hantering av hedersproblematik det är endast gynekologen 
som kan erbjudas liknande utbildning från Hälso- och sjukvården. Cecilia beskriver att 
personal inom hälso- och sjukhus generellt behöver mer kunskap kring hedersproblematik för 
att kunna hantera sitt arbete bättre. ”Vi har större kunskaper idag än vad vi hade för 5 år 
sedan men ja tror att vi kan ha ännu mer kunskap. Jag tror absolut inte vi har tillräcklig 
kunskap kring det kulturella. Tvärtom!” 
 
Eva Hammad som är sjuksköterska beskriver hur dem arbetar kring hedersproblematiken på 
Angereds Gymnasieskola vara ganska väl fungerande. Hon beskriver att samma personal 
under många år arbetat med ungdomar drabbade av hedersproblematik och att det finns ett 
befintligt elevvårdsteam på skolan. Elevvårdsteamet består utav kuratorer, specialpedagoger, 
skolsköterskor, vissa lärare samt rektorn. ”Vi brukar hjälpa varandra vi har ju tystnadsplikt 
men vi har ju ändå vårt elevvårdsteam där vi kan diskutera för att bolla frågan mellan 
varandra för det är ju en svår fråga.” På Angereds gymnasieskola finns ungdomar från alla 
världens hörn och Eva Hammad behandlar många nyanlända eftersom hon arbetar mycket 
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med ungdomar från det individuella programmet hennes arbete går ut på att hon för så kallade 
hälsosamtal med ungdomarna. Hur hedersproblematiken kan visa sig för personal på en skola 
visar sig ofta i om en elev har mycket frånvaro, magont och huvudvärk eller liknande besvär 
samt att det kan komma fram i de texter som eleverna skriver om sig själva. Då lärare på 
gymnasiet misstänker en problematik brukar de hänvisa eleven till någon av de befintliga 
skolsköterskorna eller kuratorerna för samtal. Det som då sker i dessa samtal är att man 
försöker få reda på vad som egentligen sker i hemmet, vad föräldrarna säger till den unge 
samt att man försöker få reda på hur hotade ungdomarna kan vara. Ofta kan det vara svårt att 
bedöma om det är ett allvarligt hot eller om det är vanlig föräldraomsorg som gör att de 
snärjer unga flickor. ”För det e de oftast så faktiskt, det är många familjer som blir skrämda 
av det svenska samhället. Då kan föräldrarna säga att tar du kontakt med de där farliga där 
ute så är du snart en hora.”  
 
Eva beskriver även att många flickor i 16 års ålder har pojkvänner eller någon flört med en 
kille och då kan det vara så att det finns en oerhörd rädsla för att informationen skall nå 
föräldrarna. ”Allvarliga fall när någon behöver lämna familjen är ovanligt. Dom föräldrar 
som är beredda att slå ihjäl sina döttrar, dom är inte många”. Det som Eva Hammad anser 
att personal på skola mest hjälper till med vi samtal med utsatta är just att de skall stötta 
individen i att våga ifrågasätta och diskutera och prata med sina familjer. Om det 
framkommer att det finns en fara så kontaktar personal på skolan socialtjänst. Under vissa år 
tar man upp oskuldsfrågan i klassrum för en gemensam diskussion angående bland annat 
myten om mödomshinnan samt informera de om att inte alla kvinnor blöder första gången de 
har samlag. ”Oskuldsfrågan är ju oerhört viktig att diskutera med klasser. Det är ju 
egentligen det allt handlar om.” Det finns ingen utbildning på skolan om hur man skall arbeta 
kring hedersrelaterad problematik utan den kunskap som finns har skapats av erfarenheter 
som skett. Några i personalen har även dem tagit del av den tidigare nämnda spetkompetens 
utbildningen kring hedersproblematik. Eva förklarar att det är viktigt att känna till 
problematiken för att kunna se och möta den inom sitt arbete. ”Det är ju inte så många som 
upptäcker problemet eftersom den kvinna som är utsatt måste känna ett förtroende. Annars så 
vill dom inte berätta. Lärarna uppmuntras annars till att följa debatten och läsa böcker på 
egen tid.” 
 
På Gryning Vård: s skyddsboende svarar Catarina Berndtsson som är enhetschef, på frågorna 
kring hur man inom deras verksamhet arbetar med hedersproblematiken och hon beskriver 
följande. Det finns sex stycken skyddskonsulenter som följer varje ärende de kommer i 
kontakt med hela vägen genom processen. Hon påpekar betydelsen utav att det är av stor vikt 
för ett bra arbete att följa detta koncept och nämner att det skapar en 
trygghet. ”Socialsekreterarna, ja dom kan byta ärenden lite hur som helst och man kan ha 
många olika socialsekreterare medan skyddskonsulenten följer med hela vägen, vilket blir 
något väldigt viktigt för den utsatte.” I verksamheten ingår det 25 stycken lägenheter i 
Sverige, som alla har anställda pedagoger som kommer och besöker de boende. Det finns 
även ett boende för mammor med barn. Eftersom en människa i kris inte alltid klarar av att 
även vara en bra mamma, så finns det hjälp tillgänglig vid behov. För lite yngre kvinnor i 
åldrarna 14 till 18 finns det familjehem vilket beskrivs vara en mycket bra miljö för dem som 
söker hjälp eftersom de då inte blir lika ensamma när de har människor omkring sig dygnet 
runt. Det första steget i processen innan de enskilda placeras ut i ett boende, är på en 
institution där en utredning kring problematik samt vad för boende form som är bäst lämpad. 
Där får man bo i sex till åtta veckor innan utredning och beslut skall vara klart. Inom 
institutionen arbetar de även utefter en manual som skall hjälpa personal att avgöra vilket 
behov av skydd den enskilde behöver, samt vilka emotionella samt sociala behov av stöd som 
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är bäst lämpade. Det är av stor vikt att personalen hela tiden anpassar sig efter den enskildes 
historia och därefter fattar sina beslut.  
 
De anställda arbetar efter att alla värderingar och utgår från de mänskliga rättigheterna. De 
arbetar endast på uppdrag av socialtjänsten som köper tjänster av dem. De inriktar sig på att 
möta den utsatte på ett professionellt sätt med mycket medmänsklighet och förståelse för den 
enskilde som de beskriver ofta kommer till dem i ett tillstånd av kris. ”Vi står för strukturen, 
vi står för reglerna och vi står för skyddet, vi ska hjälpa henne att stå ut.”  
Personalen på Gryning skall ha en form av beteendevetenskaplig utbildning från högskola 
eller universitet. ”Gryning har överhuvudtaget en väldigt hög utbildningsnivå bland våra 
anställda. Sen så utbildas vi även ständigt inom vårt arbete eftersom vi hela tiden är med på 
olika föreläsningar”. Det Catarina beskriver som är av största vikt för personalen på Gryning, 
är att desto mer de vet om andras kulturer, desto bättre blir de i sitt bemötande och kan utföra 
ett bättre arbete. ”Vi vill ju inte göra om människor, om de t ex kommer en kurdisk mamma till 
oss så ska vi ha respekt för henne och hennes integritet. Då ska inte vi gå till henne och säga 
så här ska du göra utifrån vår världsbild”.  
 
Personalen på Gryning arbetar även med att utbilda personal hos kvinnojourer, universitet 
samt högskolor och organisationer som arbetar med hedersproblematik, för att de anser att det 
är viktigt att sprida kunskap kring problematiken. Det är av stor vikt att de som bemöter 
personer som är utsatta för en hedersproblematik kan förstå deras kontext. ”Man kan inte 
jobba med den här problematiken och ha en utgångspunkt på ett västerländskt perspektiv.” 
Då vi frågade Catarina vad hon ansåg vilken kunskap man skall känna till, då man arbetar 
eller i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematik svarade hon att det som var av 
mest vikt att förstå är att kollektivet är det som styr och att det finns en stor ”jagsvaghet” hos 
dem som är utsatta. Det är även viktigt att inse att ett förtryck har skett och kanske under 
mycket lång tid. Våld har förmodligen förekommit samt att det inte endast för mycket fysiskt 
våld utan även psykiskt samt att dem vart utsatta för mycket hot. ”Människor som är utsatta 
för våld utvecklar ju en viss form utav psykiskt beteende, man måste förstå att symtomen är 
kopplade till en orsak. Och att den orsaken är kopplad till den kontexten.”  
 
7.2 Hur organisationer arbetar kring problematiken 

Terrafem är en kvinnoorganisation som hjälper kvinnor med utländsk härkomst. De som arbetar 
ideellt talar alla ett annat språk utöver det svenska språket och har kunskap om 
hedersproblematiken. Kunskap kring hedersproblematiken och myndigheters arbete kring det får 
alla som medverkar i organisationen genom en utbildning. ”Så att när kvinnorna kommer till oss 
ska vi hjälpa dom på bästa möjliga sätt och på deras modersmål.” Bejan Noori som är 
opinionssamordnare beskriver att de flesta kvinnor som är utsatta för hedersproblematik som 
söker stöd kommer i kontakt med Terrafem genom deras jourtelefon. De har även andra 
organisationer i Stockholm, Eskilstuna och Uppsala som de samarbetar med då det behövs. Då 
en kvinna samtalat med Terrafem via deras jourtelefon, bokar de in ett möte ifall så önskas. 
Därifrån stödjer medlemmarna på Terrafem kvinnan i alla processer som hon önskar att få stöd, 
igenom till exempel rättegång eller liknande. ”Så vi finns där från början till slut och så länge 
som kvinnan vill att vi ska vara där för henne.” Terrafem samarbetar även med många skolor 
och invandrarföreningar och har två anställda som ansvarar för den dagliga verksamheten.  
 
Oftast kommer de i kontakt med kvinnor som är i en akut situation t ex de kanske lämnat sin 
familj eller rymt från sin man. Då består hjälpen utav att förklara hur och vart de skall vända 
sig och vilken information de bör framföra till socialsekreterare samt polis m.m. Då får de 
verksamma på Terrafem hjälpa till så gott det går, och försöka att få kvinnan att kontakta 
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socialtjänst igen. Har hon goda språkkunskaper så uppmuntras hon till att utföra detta själv 
men brister det så utför vi det arbetet för henne.  Deras princip är att ”kvinnan måste alltid 
ringa oss först” så får de anställda lämna ut organisationens kontakt uppgifter. Sedan kan 
kvinnor under hela myndighetsprocessen vända sig till organisationen för att samtal kring hur 
de olika delarna av processen fungerar samt skapa sig en uppfattning om hur svensk 
lagstiftning fungerar.  
 
Carina Geraghty verksamhetsansvarig på organisationen Agora beskriver att deras 
organisation erbjuder en tjejgrupp dit unga tjejer kan vända sig för att diskutera värderingar 
samt olika teman eller frågor. Dem erbjuder även individuella samtal eftersom för tjejer men 
angående hedersproblematik ifall de unga tjejerna behöver diskutera känsliga frågor som dem 
inte vill dela med alla i gruppen. I dessa samtal får de en chans att berätta om känsliga 
erfarenheter kring deras hedersproblematik och familjesituation och kan ställa de frågor som 
de undrar över. ”Det finns väldigt många som behöver konkret hjälp som känner att dom har 
ingen att fråga. Dom flesta har ingen kontakt med sina föräldrar och har kanske en 
socialsekreterare som dom träffar en gång i månaden max, där man får 10 minuter, så då blir 
det inte att man frågar massa olika sorters grejer som man inte förstår hur man ska göra 
med.” Det är endast Carina som arbetar med hedersproblematiken på Agora men det är även 
en mötesplats för kvinnor i allmänhet. Dock finns det några som arbetar ideellt som volontärer 
vilka hon även ansvarar för. På Agora arrangeras de hela tiden olika projekt som kan vara 
utbildningar för anställda på socialtjänst eller föreläsningar på skolor eller inom SFI (Svenska 
för invandrare). På Agora kommer det 20 till 30 tjejer per år som antingen börjar i tjejgruppen 
eller vill ha enskilda samtal. Vi kan även tillägga att precis innan vårt möte hade en ung tjej 
sökt hjälp av Carina och berättat att hon precis rymt hemifrån och att hon ville ha hjälp med 
att kontakta socialtjänsten.  
 
7.3 Samarbetet mellan myndigheter samt organisationer  

Mikael Törn beskriver att ett bra samarbete beror på vilken kompetens de anställda på de 
olika myndigheterna har. Men påpekar att han generellt tycker att det finns ett befintligt bra 
samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Han ansåg att myndigheternas arbete kring 
hedersproblematiken under åren förbättrats och anser att det finns en positiv förväntning på 
framtiden.  ”Även på en nationell nivå, så jag vet hur det ser ut på andra delar av Sverige. 
Här är min uppfattning i Västra Götalands län att här har man har jobbat ganska 
strukturerat”. De flesta söker sig direkt till socialtjänsten för hjälp med en gång medan de 
under 18 år blir hänvisade till socialtjänsten från skolan. Det kan även ske att de som är 
utsatta för en hedersproblematik kommer till oss genom en organisation med. ”Här i 
Göteborg förekommer det, men det är inte det allra vanligaste.” Problem med sekretess 
mellan myndigheter anses inte vara något större problem utan fungerar ganska väl inom den 
befinnande strukturen.  
 
Annica Hermansson beskriver att myndigheters samarbete varierar beroende på vart den 
utsatte vänder sig först. Oftast beskriver hon processen som att många redan är uppfångade av 
socialtjänsten eller från någon skola i kommunen. Vilket hon tycker är bra eftersom den 
utsatte då redan har kommit i kontakt med människor som kan ge stöd och förklarat hur 
processen kan gå till. Det händer att personer med en hedersproblematik vänder sig till polisen 
i första hand då de snabbt delegerar uppgiften och kontaktar socialtjänst och skapar en kontakt. 
Problematiken som kan ske är, att om den unge befunnit sig på flykt och sedan kontaktar 
polisen och dem redan tagit emot en anmälan från den utsattes föräldrar. Då måste polisen 
kontakta föräldrarna och berätta att det inte är någon fara med deras barn och att det befinner 
sig i säkerhet. ”Vi röjer inte den unges identitet, det är som att prata med organisationer där 
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de finns avhoppare. Så gör man bara inte. Är dom utsatta för brott även om dom inte är 
myndiga så finns det ju lagar och regler för att dom har rätt att slippa ha kontakt med sina 
föräldrar.”  En annan problematik som kan uppstå under myndighets processer är då polisen 
skall inleda en utredning som kan komma att leda till en rättsprocess. Då anser polisen att den 
utsatte behöver mycket stöd och hjälp och den hjälp polisen erbjuder är i form av en säker 
eskort till och från rättegång men de anser att den unge behöver mycket professionellt stöd 
inför denna process och anser att det är bra att hjälpen från andra myndigheter och 
organisationer finns nära till hands. Annica beskriver att trots stöd så går många tjejer och 
kvinnor tillbaka till sina familjer trots hjälp från myndigheter samt Grynings skyddsboende. 
Vi har ju haft kvinnor som vart gifta med män som misshandlar dom vars släktingar också är 
med i det här som inte riktigt orkar och då vet vi att dom går tillbaka och också blir fortsatt 
slagna. Det går ju inte att tvinga en myndig människa men det e tråkigt för att dom orkar inte. 
Hon beskriver även att det finns en problematik i sekretessbestämmelser men att det med 
tiden bara blir bättre och bättre. ”Det finns lite problem när vi jobbar med det sociala, sen är 
det så att det blir bättre och bättre ju mer vi också lär känna folk. Men dom har en väldigt 
hög sekretess, vi har ju också sekretess men vi gör ju bedömningen att ska man jobba 
tillsammans så måste man kunna prata öppet.”  
 
Svårigheten beskriver hon vara att polisen endast får reda på vissa delar utav information och 
det skapar svårigheter för dem att hjälpa till och kunna föra en öppen dialog detta uppges ske 
mest då ärenden gäller personer under 18 år. Hon nämner åter igen sekretessen som ett hinder 
men beskriver det på följande sätt. ”Jag tycker det blir bättre och bättre men i början så var 
de lite trögt faktiskt, just de här med att man höll mer på sin sekretess och det är ju jättebra o 
självklart, men vi måste ju kunna som myndighetspersoner jobba tillsammans.” Ett ökat 
samarbete med myndighets personer har underlättat problematiken kring myndigheters 
samarbete betydligt, eftersom det skapar mycket kontakter för de anställda. Hon vill även 
påpeka att den största problematiken inte finns myndigheter emellan, utan den befinner sig i 
den ekonomiska aspekten. ”Problemet ligger inte myndigheter emellan utan problemen ligger 
i ekonomin, det gäller de här med att snabbt få ett beslut. Då ska de upp i nämnden och 
beslutas och då kan jag känna att beslutsbitarna tar alldeles för lång tid. Jag önskar att dom 
hade mer resurser för att på en lägre nivå delegera för att kunna ta beslut.” 
 
Cecilia Lundmark beskriver att myndigheters samarbete mellan myndigheter fungerar bra då 
de från sjukvården behöver kontakta utomstående myndigheter. Det beskriver hon är ganska 
mycket beroende på vilken person som man kommer i kontakt med och att situationen kan 
vara ganska personbunden men har en positiv uppfattning generellt gällande kontakten med 
socialtjänst samt polis. Det som hon mer anser vara ett allmänt problem hos alla myndigheter 
är då bemötande blir felaktigt. ”Då tycker ja oftast finns en problematik i bemötandet, att 
personal inte ser flickan/kvinnan framför sig. Det är ju viktigt att man ser kvinnan just nu, för 
det är precis kanske just nu som kvinnan är mottaglig.”  Problem med sekretessen anses inte 
vara ett hinder för ett samarbete. Hon beskriver även att sekretessen fungerar inom hälso- och 
sjukvården eftersom det finns så mycket tillgänglig information om det. Hon beskriver sedan 
att det faktiskt skett felbedömningar. ”Det har hänt att man har gjort en felbedömning och det 
tror ja beror på att man inte har så här mycket information, undervisning om det. Ju mer 
information eller undervisning vi får om ämnet desto mer medvetna man kring vilken 
möjlighet har jag som personal för att hjälpa henne.” För att undvika misstag så krävs det att 
det skall finnas verktyg för personal inom alla myndigheter så att problemet blir synligt och 
kan hanteras på ett bättre sätt. Det som hon anser behövs på hälso- och sjukvården är att det 
skall finnas någon på varje akutintag som har en mycket stor kunskap kring 
hedersproblematiken som personal skall kunna vända sig till då de anar misstanke kring en 
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patient. Men det är ju så med våld i nära relationer, och vi har ju inte ens fått någon 
utbildning inom det, det är ju något som har kommit för bara några år sedan. Men jag tycker 
att det är väldigt bra att vi kommit så långt att vi jobbar med frågan. 
 
Eva Hammad beskriver att tack vare Spetsutbildningspaketet som erbjudits personal i Västra 
Götaland har myndigheters samarbete fungerat på ett bra sätt för många utsatta. ”Det har ju 
med tiden blivit mycket bättre. Det känns inte som att ämnet är lika mycket fördomsfullt eller 
föraktfullt utan myndigheterna är beredda på att gå sakta fram och att inte vara burdus och 
utsätta den unge för skador”. Hon beskriver samarbetet fungera på det sätt att då en elev 
behöver stöd eller skydd så kontaktar dem i första hand alltid socialtjänsten. Hon beskriver 
även att personalen på skola gör en slags förutredning inför kommande utredning hos 
socialtjänst. Sedan kontaktas även polis i vissa fall. Det som Eva anser bör ligga en större vikt 
vid då socialtjänsten gör en utredning är att man inte endast skall ta hänsyn till den utsatte 
utan att försöka se hela familjesituationen. ”Dom kan ju balansera det lite, ibland är de ju så 
att socialen känner till familjen, det är ju även sånt man får fundera över om den person som 
söker stöd har mindre syskon som också far illa hemma.” Enligt Eva så är det oftast så att det 
är ”kaos” i de familjer som har döttrar som är utsatta för mycket hot och våld, därför bör man 
ta tag i hela problemet med en gång istället för att hantera individuella ärenden. På Angereds 
gymnasieskola så rekommenderar man inte unga tjejer att vända sig till någon 
kvinnojour. ”men ja upplever det som att kvinnojourer har försvunnit lite. Men det är ju ett 
alternativ naturligtvis.” 
 
Komplikationer inom myndigheters samarbete finns och det kan vara problematiken i att den 
unge inte alltid är redo för det liv som väntar bakom processens slut. ”Det kan ju vara mycket 
jobbigt att bli körd av någon främmande polis, till en helt ny stad och börja ett nytt liv på en 
folkhögskola, eller komma till en plats där man aldrig har varit. Så får man panik.” Det blir 
en stor omställning för den unge som behöver stöd och skydd att vänja sig vid. Eva beskriver 
att hon i ett tidigt skede försöker förbereda de unga på vilken situation som kan komma att bli 
deras nya verklighet. ”Så vill man ju ändå inte skrämma dom från att låta bli att söka hjälp.” 
Eva berättar att i många fall reagerar familjerna även då den unge förflyttats till annan stad 
med en hemlig identitet på det sätt att det blir ännu mer kaos i familjen. Detta kan även bidra 
till att den unge känner sig tvingad att gå hem igen på grund av småsyskon eller på grund av 
andra skäl. Därför poängterar Eva hur viktigt det är att arbeta med hela familjen för att 
undvika en större problematik. Det skall finnas en grund utbildning för lärare i hur man 
hanterar dem som är utsatta för en hedersproblematik. ”På mindre skolor med enstaka elever 
med utländsk bakgrund kanske personalen inte är van vid den här typen av problem och 
kanske kan den läraren eller anställda drabbas av panik på grund av sin okunskap kring 
ämnet.” Sedan borde utbildningen utgå ifrån oskuldsfrågan eftersom det är det enligt Eva 
allting kretsat kring.  
 
Catarina Berndtsson beskriver att hon tycker att det finns många komplikationer kring 
myndigheters arbete kring hedersproblematiken. Hon anser att problematiken befinner sig på 
den punkten där de råder brist på kunskap hos den som behandlar ärendet. Hon beskrev att 
problemet även skett för henne i början av hennes arbetsliv och beskriver: Jag utgick från min 
verklighet och förstod inte henne. ”Jag frågade inte dom frågor som jag borde om jag hade 
haft rätt glasögon med mig. För att jag skall komma åt din historia måste jag fråga rätt 
frågor. Och jag måste ha en förståelse för att kunna ställa rätt frågor”. Om en familj eller 
enskild vänder sig till en myndighet och anser att de ej får någon förståelse för det de vill 
framföra så blir det problematiskt och förtroendet förloras direkt. Sedan finns det ytterligare 
en problematik för de kvinnor som precis anlänt till Sverige till exempel genom giftermål. De 
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kvinnorna känner oftast inte till sina rättigheter och har fått felaktig information kring 
dessa. ”Dom är också rädda för att dom har fått höra historier som: om du skulle berätta för 
någon utomstående hur situationen är så blir det utvisning för dig. Därför ber inte många i 
dessa fall om hjälp på grund av att dom har inte rätt samhällsinformation”. Catarina 
beskriver även att en kvinna med en felaktig bild av hur samhället i Sverige fungerar, 
undviker hjälp för att de har en stor rädsla före att bli hemskickade till sitt ursprungsland. ”Om 
jag ber om hjälp så kommer jag att bli utvisad och då när jag kommer till mitt hemland finns 
risken att jag blir ihjälslagen eftersom man inte kan komma tillbaka hem som en skild 
kvinna.”  
 
Samarbetet mellan olika myndigheter fungerar dock generellt på ett bra sätt även om det finns 
problematik inom det. ”Många gånger så säger jag att jag är imponerad över hur väl 
informerad samhällsfrågan ändå är!” Catarina beskriver även att hon har en förståelse för att 
alla myndigheter inte alltid har de förutsättningar för att kunna hantera alla ärenden på ett bra 
sätt. Det beskriver hon inte vara ett problem hos den enskilde utan ”det kan ligga hos den 
förutsättningen att det är en omöjlig arbetssituation där man har alldeles för mycket ärenden 
eller att arbetsledningen inte är bra eller så”. En bra förutsättning är alltså viktig för att väl 
fungerande samarbete. Grynings skyddsboende har även ett väl fungerande samarbete med 
socialtjänsten eftersom socialtjänsten beviljar bidraget för den enskildes skydd. Catarina 
beskriver att myndigheter måste vara ”smarta tillsammans” och undvika att konkurrera. ”Vi 
skall ju följa ett gemensamt mål och vi har tillsammans ett ansvar för att nå det målet.” 
Samarbetet kan inte alltid fungera så väl som det borde men det beror på att det finns skilda 
uppfattningar inom olika myndigheter kring hur man skall hantera ett ärende. Processen 
mellan myndigheter har alltså större förutsättningar att fungera om alla äger kunskap kring 
hedersproblematiken. ”Vi behöver inte försöka få varandra att förstå utan vi är liksom på 
samma våglängd med en gång.” Processen är beroende utav hur väl samarbetet mellan 
anställda på olika myndigheter fungerar och då en problematik uppstår utifrån Grynings 
verksamhet med en annan försöker de tillkalla ett möte. Inom detta möte försöker båda parter 
komma fram till vad det är de vill åstadkomma genom sitt arbete och därefter finna en väg. 
Det är viktigt för de anställda att finna en väg, för ett väl fungerande samarbete eftersom deras 
verksamhet bygger på att den enskildes säkerhet skall komma i första hand. ”Alltså ni förstår 
att vi lever på att marknaden gillar det vi säljer då måste vi ju sälja något bra. Inte för att vi 
ska tjäna pengar utan för att klienterna skall få det som är bra för dom”. 
 
Problematik gällande sekretess behöver absolut inte vara ett problem enligt Catarina. ”Vi 
säger att det är parterna, alla parter lyder under olika sekretessbestämmelser, men man kan 
lösa det på ett mycket enkelt sätt och det är att den enskilde lyfter sekretessen.” Det är utav 
stor vikt att respektera den enskildes integritet då sekretessen är upphävd och att den anställde 
har kunskap kring vilken informationen man bör och inte bör lämna ut. Då krävs det att den 
anställde är trygg i sin yrkesroll så att den kan ge ut information och sedan om den skulle bli 
ifrågasatt, argumentera väl för sitt val. ”Jag skulle vilja säga så här, säger man att sekretess 
är ett hinder så säger man det för att man vill skapa ett hinder, sekretess är inget hinder!” 
menar Catarina.  
 
Terrafem samarbetar med socialtjänsten samt polisen men även övriga kvinnoorganisationer 
som t ex saknar den språkkunskap som de verksamma inom Terrafem kan erbjuda. Eftersom 
Terrafem inte är en myndighet står den inte under samma sekretessbestämmelser som andra 
myndigheter vilket innebär både för- och nackdelar. ”Även om en kvinnas liv står på spel och 
vi inte vet om hon kommer överleva natten så kan vi bara övertyga henne om att anmäla.”  
Det som beskrivs vara det positiva är det att de verksamma på organisationen alltid kan stå 
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bakom kvinnan och har ingen skyldighet att samverka med myndigheter så länge det inte är 
önskvärt. Komplikationer i processen mellan myndigheter beskrivs vara att den enskilde kan 
känna sig bortglömd och undanskuffad av byråkratins strukturer. ”Dom kan säga att: men vi 
ringer imorgon, och så sitter kvinnan och väntar för att få hjälp.” Det är även ett problem att 
trovärdigheten hos de kvinnor som vänder sig till en myndighet för hjälp ifrågasatts vilket har 
upplevts som kränkande. De har skett konflikter med socialtjänsten med dessa är enstaka men 
problematiken kan då gälla t ex ”om de har placerat en kvinna som varit i behov av skydd, så 
har de placerat dem på ett hotell där det bott alkoholister och narkomaner”.  
 
Bejan Noori på Terrafem beskriver att processen mellan myndigheter och organisationer kan 
se lite olika ut från fall till fall. Oftast kommer de i kontakt med kvinnor som är i en akut 
situation t ex de kanske lämnat sin familj eller rymt från sin man. Då består hjälpen utav att 
förklara hur och vart de skall vända sig och vilken information de bör framföra till 
socialsekreterare samt polis med mera. Eller kan det vara en kvinna som redan är i kontakt 
med socialtjänsten men beskriver att hon behöver mer hjälp och säger: ”Ja, jag har en 
socialsekreterare men hon svarar aldrig när man ringer men jag behöver göra något, jag 
behöver komma ut.” Då försöker organisationen hjälpa henne så gott det går och uppmuntrar 
kvinnan att kontakta socialtjänst igen. Har hon goda språkkunskaper så uppmuntras hon till att 
utföra detta själv men brister det så utför de det arbetet för henne. Bejan förklarar även att hon 
har en förståelse för de arbetande på socialtjänsten. ”Dom har oftast inte dom resurserna att 
de kan sitta och samtala med kvinnorna i flera timmar utan de kan ge vårt nummer till 
kvinnan och sen är det upp till kvinnan om hon vill kontakta oss.” Det händer att anställda på 
socialtjänsten kontaktar Terrafem och förklarar att de har kommit i kontakt med en kvinna 
som har en situation av hedersproblematik där de frågar oss om vi vill kontakta henne och 
vara ett stöd. Då förklarar Terrafem att deras princip är att ”kvinnan måste alltid ringa oss 
först” så får de anställda lämna ut organisationens kontakt uppgifter. Sedan kan kvinnor under 
hela myndighetsprocessen vända sig till oss för att samtal kring hur de olika delarna av 
processen fungerar samt skapa sig en uppfattning om hur svensk lagstiftning fungerar.  
 
Vid denna typ av problematik kontaktar de verksamma inom Terrafem, enhetschefen på 
socialtjänsten eller den socialsekreterare som tagit hand om ärendet och diskuterar 
problematiken. För en bättre hantering av olika ärenden hos myndigheter anser Bejan att det 
är av stor vikt att man kan tala öppet om kvinnans situation så att den känsla av skam som 
många kvinnor upplever minskar. ”Det finns något som kallas normalitetsprocessen då en 
kvinna har levt med mycket våld har det blivit normalt för henne det är hennes vardag. Det 
förstår inte samhället, många tror att eftersom hon är kvar så väljer hon det och hon vill bli 
slagen.” Det bör även finnas en ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer så att 
man kan fördela olika uppgifter ytterligare. Generellt så fungerar myndigheters samverkan på 
ett bra sätt men Bejan uttrycker sig ”men om man ska se det ur kritiska glasögon så finns det 
saker som kan förbättras”. Kunskapen kring heder fungerar olika bra i olika stadsdelar i 
Göteborg men en ökad kunskap hos alla skulle endast bidra till en förbättring för alla förklarar 
Bejan. 
 
Carina på organisationen Agora anser att samarbetet mellan olika myndigheter varierar men 
att det generellt är mycket bra. ”De socialsekreterare jag har träffat har varit väldigt 
samarbetsvilliga och har sett Agora som en resurs och bjudit in till nätverksmöten och så 
vidare, för dom vet ju att det oftast är vi på frivilliga organisationer, som känner tjejerna bäst. 
Så många är måna om att samarbeta.” Carina upplever dock att polisens arbete kring 
hedersproblematiken fungerar mindre bra i jämförelse med hur de fungerar med socialtjänsten. 
Hon anser att dem behöver mer kunskap kring problematiken. Hon beskriver ett fall där en 
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ung tjej blivit misshandlad och hon bad polisen om hjälp med eskort till stationen och hon 
fick svaret: ”ah men hon kan väl ta sig ner till stationen själv”. Hur hälso- och sjukvård 
hanterar de som är utsatta för hedersproblematik har även där Carina stött på tillfällen då hon 
blivit mycket förvånad av hur man valt att hantera ärendet. Ärendet handlade om en kvinna 
som blev misshandlad av sin man och hamnade på östra sjukhuset i höstas på 
psykiatriavdelningen för hon hade så svår psykos efter allt det hon hade varit med om, ”hon 
blev nästan misshandlad till döds av sin man”. Så hon hade inte någon som läkarna kunde 
kontakta, hon hade ju ingen anhörig, så en dag så fick jag samtal om jag ville komma på ett 
planeringsmöte. ” 
 
Kvinnan som var inlagd kunde engelska men läkaren som hade hand om henne kunde inte 
engelska, läkaren hade inte kontaktat en tolk utan hon hade fått va ensam till Carina kunde 
komma och berätta hennes historia. Carina anser att kunskapen kring hedersproblematik 
behövs hos dem anställda på de olika myndigheterna. Även om inte alla skall kunna allting, så 
skall det finnas någon på plats som besitter rätt kunskap som personal kan vända sig till vid 
frågor. Problematik gällande sekretess har dock Carina inte stött på så många gånger i sitt 
arbete vilket hon anser är positivt. Sedan önskar även hon att det skall ske en ökad samverkan 
mellan myndigheter och organisationer men även att det sker en ökad samverkan mellan 
organisationer emellan. Där det finns tillfälle och resurser till att utföra en arbetsfördelning 
beroende på vilka insatser som finns att erbjuda för dem som söker stöd.  
 
7.4 Hur processen påverkar den enskilde 

När vi frågade Mikael Thörn om hur han tror att den som vänder sig till socialtjänsten 
upplever det svarade han att han tror att det blivit en förbättring men att det fortfarande 
behöver bli bättre. Förbättringen beskriver han har skett från 2000 talet och framåt samt att 
kompetensen har ökat. Dock påpekar han att det fortfarande finns mer att utveckla och 
uttrycker sig följande: ”Det har alltså blivit bättre, det bevittnar många som är under skydd. 
Men det är ändå personer som inte får den hjälp de har rätt till och det är 2010 och det är ju 
allvarligt.”  
 
När vi sedan frågade Annica Hermansson på polisen i Göteborg om hur hon tror att en utsatt 
som vänder sig till dem upplever hanteringen svarade hon att hon förutsätter att alla hennes 
kollegor är proportionella men att det inte alltid blir så. Hon vet inte varför det kan uppstå 
komplikationer, antingen handlar det om, okunskap, att man inte vet hur man skall hantera det 
eller att det kanske blir för påfrestande för den som kommer in. Det tycker hon är väldigt 
beklagligt. ”Jaa, vid första bemötandet har vi ju förstått, både när det gäller kvinnor som har 
blivit våldtagna och kontakten med tjejerna inte alltid blir den bästa, av olika anledningar.” 
De exempel som Annica beskriver är exempelvis att personen i växeln eller en person i 
anmälningsmottagning som inte förstår allvaret i problematiken och kanske ger ett dåligt 
intryck kan det skapa negativa effekter för den enskilde. Hon beskriver att polisen är en stor 
verksamhet och att den utsatte inte alltid kommer i kontakt med de personer som hanterar 
ärenden av hedersproblematik och tappat förtroendet för myndigheten. ”Det tror jag är det 
farligaste, att du inte får rätt bemötande från början. Det finns en risk att de vänder där och 
inte fortsätter, tyvärr.” 
 
På samma fråga svarade Cecilia Lundmark på hälso- och sjukvården att det kan vara väldigt 
svårt att svara på det eftersom det är väldigt individuellt. Hon tror att det kan bero på väldigt 
mycket, t.ex. vem som bemöter en, vart man själv befinner sig o.s.v. ”Jag skulle vilja säga att 
den som genomgår processen upplever den som bra men det tror jag faktiskt inte, tyvärr. Vi 
vet att det finns de som säger det, jag önskar att någon hade förstått, samtidigt är det svårt att 
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förstå om man inte har kunskap, då är det jättesvårt.”  Eva Hammad som är sjuksköterska på 
Angereds gymnasieskola besvarade frågan genom att förklara att tjejerna som kommit till 
henne vill att hon skall hjälpa dom och att det skall gå fort. Men hon menar att hon måste 
ställa frågorna tillbaka till tjejerna eftersom hon definitivt inte får ringa föräldrarna. Och då 
kan de, enligt Eva, uppleva att det kan bli ganska segdraget. Men om en tjej verkligen behöver 
hjälp snabbt, anser hon att det kan gå väldigt snabbt med processen och samverkan med 
myndigheterna. Dock är bostäderna ett problem i Göteborg, menar Eva. ”Alltså man skulle ju 
kunna göra det snyggare när en tjej säger att, nu orkar jag inte längre. Jag behöver en egen 
lägenhet eller socialen får hjälpa mig. och så finns det inga bostäder.” Hon beskriver även att 
processen kan bli mycket svår för en tjej som skall flytta långt ifrån sina föräldrar och hantera 
problematiken utav att få en helt ny identitet och leva gömd. Hon anser att arbetet bör riktas 
mot att hjälpa dessa familjer istället för att förflytta den utsatte.  Man tycker att hjälpen borde 
ligga på den nivån att man hjälper flickan att flytta men att man låter henne flytta i närheten 
av familjerna samt att man jobbar med familjens konflikter.”  
 
När vi därefter frågade Catarina Berndtsson som är enhetschef på Gryning Vård: s 
skyddsboende om hur hon tror att den enskilde upplever processen svarade hon; ”Det är 
krångligt, Jättekrångligt! Det tog bara mig massor med år som socialarbetare innan jag 
fattade alla turer. Det är massor med myndigheter och det är svårt att förstå helheten, 
människor från en annan kultur är ju inte vana vid det.” När vi sedan ställde frågan om hur 
hon tror att den enskilde istället upplever Grynings arbete menade hon att även det kan 
upplevas krångligt. Hon tror att det är lite svårt för tjejerna att förstå vem det är som 
bestämmer, Gryning eller socialtjänsten. Och på det svarar de att det alltid är socialtjänsten 
som bestämmer. Hon menade även att den enskilde inte behöver förstå sig på processen så 
mycket eftersom de försöker avlasta alla sådana problem för en person som befinner sig i en 
krissituation. De har istället en skyddskonsulent som är med hela vägen. ”Det är det som är 
den stora svårigheten när en klient i kris skall möta alla olika myndigheter och sedan själv ta 
ansvar, det är det dom inte klarar av.” 
 
När vi frågade Bejan Noori som är opinionsanordnare på Terrafem om vad tjejerna eller 
kvinnorna berättat om sina erfarenheter kring hur de blivit bemötta utav myndigheterna 
svarade hon att det oftast brukar vara dåliga erfarenheter. ”Man ringer inte hit då man t.ex. 
tycker att sin egen socialsekreterare är bra. Så då oftast när dom ringer säger de; Ja, jag har 
ingen bra socialsekreterare, jag har ingen som förstår mig. Så det är väldigt mycket missnöje 
vi får ta del av”. Då polisen och andra institutioner inte sköter sitt jobb beskriver Bejan att det 
blir en större belastning på dem, hon tillägger även att det inte bara är Terrafem som märker 
av detta utan att även andra organisationer får hjälpa till då institutioner inte hanterar sitt 
arbete professionellt.  
 
Carina Geraghty som är verksamhetsansvarig på organisationen Agora och hon menar att hon 
inte har hört så mycket negativt om processen. Det hon har en åsikt om är om en flicka blir 
placerat på ett skyddat boende. Hon menar att socialsekreteraren mest går efter vad det 
skyddande boendet säger om situationen, och inte vad tjejen har för åsikter. Hon tycker att 
dessa tjejer som hamnar på det skyddade boendet blir lite osynliga där, precis som de har varit 
hemma. Dom blir en i mängden som alla ska ta hand om. Hon tror att det är därför många av 
tjejerna får problem sedan när de blir utskrivna. ”Det är väldigt vanligt att man får problem 
efteråt för man har inte blivit tillräckligt förberedd på det verkliga livet och jag vet att många 
skyddande boenden har börjat jobba mer intensivt nu med utskrivningarna för dom märker 
själva att tjejerna är dåligt förberedda på att ta hand om sig själva.”  
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Carina berättar även att de kan säga till en tjej att hon skall skaffa ett boende, men de vet inte 
hur man skaffar ett boende. Men eftersom det är så självklart för socialtjänsten så förväntar de 
sig att tjejerna skall veta det. Hon menar att man som t.ex. en 22-åring inte kan börja sitt liv 
då eftersom hon inte har någon kunskap om hur samhället fungerar. ”Man kan inte sköta 
ekonomin, man vet inte hur det funkar. Jättemånga tjejer som flyttar till eget boende får 
väldigt stora betalningsanmärkningar, det går till inkasso, kronofogden. Jag vet inte hur 
många brev jag har hjälpt att skriva till kronofogden.” På så sätt anser hon att det borde vara 
socialsekreterarens skyldighet, när dom skriver ut tjejen från boendet, att de försäkrar sig om 
att hon vet vad som innebär och vilket ansvar som den utsatte helt plötsligt ska klara av att 
hantera. Enligt Carinas erfarenheter har inte en enda socialsekreterare försäkrat sig om att 
tjejen har någonstans att ta vägen eller att hon har någon försörjning.  
 
När vi sedan frågade Irma som själv varit utsatt och idag lever under dold identitet i en annan 
stad hur hon upplevde processen menade hon att allt hanterades ganska bra. Hennes mål var 
att komma bort hemifrån så fort som möjligt och de som hjälpte Irma var väldigt hjälpsamma 
och förstående. Men hon hade däremot en annan åsikt om polisen. Irma beskrev att hon 
kontaktade polisen först eftersom hon antog att det var dit man skulle ringa då man behövde 
hjälp. Bemötandet hon fick beskrev hon följande: ”Dom frågade bara om jag ville anmäla 
något, och jag fattade det som om  inte så var det bara att lägga på luren.” Därefter frågade 
vi om de som hanterade fallet hade tillräckligt med kunskap om hedersrelaterad problematik 
och det tyckte hon. Det var även en kvinna som var specialiserad på hedersrelaterat våld, som 
hade hjälpt väldigt många tjejer, som hjälpte till. Kvinnan var väldigt påläst och hade mycket 
erfarenheter vilket fick Irma att känna sig trygg. Men hon menade att alla inte kunde lika 
mycket vilket ibland kunde vara svårt. Detta eftersom hon själv ansåg att processen var svår 
nog som den redan var och att hon skulle behöva upprepa samma historia och förklara flera 
gånger skapade känslor av ångest många gånger.  
 
Hon menade att en del faktiskt inte kunde mycket alls utan skötte det som vilket fall som helst. 
Men hon anser dock att hon hade tur eftersom hon även hade kompetenta personer där som 
balanserade det. När vi frågade hur hennes kontakt ser ut nu med myndigheter och 
organisationer svarade hon att hon träffar en kvinna från socialen en gång i månaden och en 
psykolog två gånger i månaden. ”Nu när jag tänker på det så hade jag väl velat träffa någon 
lite oftare eftersom jag känner mig rätt ensam och ny. Jag vet inte alltid hur jag ska göra 
vissa saker”. Jag har ju verkligen börjat från noll. Jag har liksom aldrig tagit hand om mig 
själv innan…”. Vi frågade även om myndighet har någon kontakt med hennes anhöriga idag 
och det hade dem inte. ”Det är ganska konstigt i för säg. För det är i så fall dom som borde 
ha mest hjälp och inte jag. Och dom borde ju egentligen ha koll på om dom inte försöker söka 
upp mig och så. För det är ju min största rädsla”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

8. Analys 
 
Det som beskrivs vara av den största problematiken för den enskilde i processen är enligt våra 
respondenter vara okunskap hos de anställda på de olika myndigheterna kring hederskulturen. 
Vilket kan leda till ett felaktig handlande och att den enskilde inte får det stöd och hjälp som 
den behöver. Detta har varit och fortfarande är en svårighet för vissa av de anställda inom 
myndigheterna i Göteborgs stad. Okunskapen kring hur en människa med kollektiva 
värderingar samt hur strukturen inom familjen kan se ut är till en nackdel då personal skall 
hantera ett ärende. Sverige är en västerländsk modern stat som kan jämföras med Durkheims 
beskrivning utav det organiska samhället som har en hög arbetsdelning (Boglind m.fl. 2006). 
Sveriges stat bär på normativa regler i form av juridiska lagar vilka tillämpas på dem olika 
myndigheter för att vidbehålla en social sammanhållning inom landet. Demokratin i landet 
uppmanar yttrandefriheten och alla människors lika värde och rätt till ett eget liv vilket enligt 
Durkheim beror på att i organiska samhällen så finns det ett ömsesidigt beroende (Boglind 
m.fl. 2006). För att ett sådant samhälle skall kunna existera och fungera så krävs det att 
människor har en ökad tolerans kring varandras olikheter. Det är myndigheter och 
institutioner som i varje kommun inom landet tar hand om ärenden och kontrollerar 
befolkningen. Detta för att fylla tomrum mellan individ och stat och undvika att människor i 
samhället drabbas av anomi det vill säga brist på social kontroll. Samhället som har en hög 
arbetsdelning är, enligt Emile Durkheim, en förutsättning för att en individ skall kunna 
existera (Boglind m.fl. 2006). Det är just differentieringsprincipen i form utav en hög 
arbetsdelning som blir avgörande för att kollektiva sammanhållningar skall försvagas. 
 
De personer som är utsatta för en hedersproblematik kommer från samhällen där det finns ett 
starkt kollektivt medvetande. Samhällssystemet är mycket patriarkalt där männens heder beror 
på hur väl kvinnan tyglar sin sexualitet (Ashjari & Börjesson 2009). Unga tjejer och killar 
som fostras inom denna kultur vet redan tidigt vilka regler samt vilka värderingar som avgör 
vad som är positivt samt negativt för hennes roll för familj och släkt. Det finns mycket hot 
kring vad som händer om den enskilde skulle bryta mot rådande normer. Om en kvinna 
genom sina handlingar drar skam över sin familj så skall hon straffas så att hedern inom 
familjen kan upprätthållas. Dessa straff är till för att upprätthålla hedern även inför andra 
familjer så att kollektivet i strukturen skall återfå respekt (Ashjari & Börjesson 2009). Straffet 
är mycket hårt och är avsett att vara offentligt för resterande medlemmar inom detta 
kollektiva samhällssystem som en varning för andra att inte begå samma misstag. Då den som 
lever under dessa förhållanden söker hjälp hos svenska myndigheter och den anställde saknar 
kunskap kring hur en mekanisk solidaritet fungerar kan den utsatte hamna i en mycket svår 
situation. Mötet beskrivs vara det som är av störst vikt att hanteras väl, då en enskild söker 
hjälp. Många av de olika myndigheterna samt kvinno- organisationerna beskriver att den 
spetskompetens utbildning som skedde för anställda har skapat mycket bra resultat. Det fanns 
en stor okunskap kring hedersproblematiken innan dess, vilket bidrog till att anställda på 
svenska myndigheter inte kunde hantera problematiken, utan såg den som ett privat familje- 
problem. Personal med ett arbetssätt utefter den moderna västerländska andan ville hantera 
ärenden hos ungdomar på det viset att man i ett tidigt skede ville kontakta deras familjer. 
Även Pela och Fadime som föll offer för hederskulturen hade svårigheter med att förklara 
hedersproblematiken för anställda på myndigheter. Detta resulterade i att de inte fick det 
skydd de hade behövt utan dog på grund av fel eller okunskap i samhällsprocessen. Det är 
alltså enligt oss av stor vikt att de som är anställda på de olika myndigheterna som hanterar 
ärenden gällande hedersproblematik har en kunskap kring hur en människa från ett samhälle 
med låg arbetsdelning samt ett starkt kollektivt medvetande.  
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Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel för att studera olika former av maktordningar 
som bidrar till diskriminering som en samverkan inom ett samhälle. Då Fadime och Pela föll 
offer för hedern så skapades rubriker i media och informationen ledde till att regering skapade 
en åtgärd som sedan skulle utvecklas nedåt i maktskikten. Regeringen skapade alltså år 2002 
resurser för att myndigheter runt om i landet skulle arbeta för att få en ökad kunskap kring 
hedersproblematiken samt kunna ge ett bättre skydd.  Invandrar kvinnor och män hade innan 
dess mycket mer svårigheter, vilket kan påvisa att det även finns patriarkala synsätt även i 
Sverige. Systemet av förtryck som kan uppstå ses som endast något av kulturell karaktär och 
inte som en strukturell brottslighet (De Los Reyes & Mulinari 2007). Det är lätt att blunda för 
förtryck som sker i den normaliseringsprocess som vi i vårt samhälle socialiseras in i. Det vill 
säga den hierarkiska ordning där den vita mannen är överlägsen den svarta kvinnan, (De Los 
Reyes & Mulinari 2007). Som ovan nämnt erbjöds spetspaketet till de anställda inom 
Göteborgs kommun för att de genom nya rationella regler och råd för hantering skall undvika 
att byråkratin skall vara till en fara för de enskilda som söker hjälp men för övriga 
samhällsmedlemmar. Det osynliga förtrycket i maktaspekten blev genom dem som föll offer 
för strukturen synlig och en åtgärd utfördes för att förbättra samt undvika att samma 
problematik skulle inträffa igen. Weber beskriver att Byråkratins negativa effekter är att 
processen är trög och att hjälpen därför inte kan nå den enskilde i tid vilket beror på dess 
regelsystem.  
 
Vid konservativa uppfattningar inom byråkratier kan denna form anses vara mest tydlig. Om 
man skulle göra en jämförelse på vilka myndigheter som mest arbetar kring frågan om 
hedersproblematiken finner man att dem inom Hälso- och sjukvården uppmärksammar frågan 
minst. Den patriarkala samhällstrukturen vilken är inflätad och skapar förtryck för dem med 
mindre värde i den hierarkiska ordningen kan utläsas inom denna myndighet, det vill säga den 
utländska kvinnan kan lätt hamna i en svår situation. Inom hälso- och sjukvården finns det 
inte speciella regler eller åtgärder för hur man skall hantera utsatta med en hedersproblematik 
utan det ärendet ingår under samma åtgärder som gäller för våld i nära relationer. Om en 
utländsk kvinna med en hedersproblematik kommer till hälsosjukvården för stöd så finns det 
ej utbildad eller personal med tillräckligt kunskap för att skapa en professionell relation med 
den enskilde. Bemötandet med den enskilde är av stor vikt för att man skall skapa ett 
förtroende vilket då kan bli mycket svårt att uppnå.  Den västerländska andan i de moderna 
samhällssystemen har utvecklats ifrån den mekaniska solidariteten där förtrycket mildrats mot 
de utsatta i den hierarkiska ordningen i samhället, (De Los Reyes & Mulinari 2007: 9). Men 
utvecklingen från ett mekaniskt samhälle till ett organiskt bär fortfarande med sig den 
patriarkala samhällssynen även om förtrycket minskar så de finns det fortfarande kvar inflätat 
i samhällstrukturen, (De Los Reyes & Mulinari 2007: 9). Internationella lagar och 
deklarationer som Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen mildrar systematiskt 
förtrycket mot utsatta men aspekten av att samhället fortfarande genom sin struktur för med 
sig orättvisa bör ändå uppmärksammas inom olika byråkratiska myndigheter. Speciellt den 
ojämlikhet systemet kan bära med sig gällande kvinnor, yngre samt invandrare.  
 
Byråkratin är den renaste formen utav auktoritetsutövning (Boglind m.fl. 2006). Byråkratin är 
dock endast idealtypiskt rationell vilket betyder att den trots alla visioner samt regler om hur 
ärenden skall hanteras på bästa sätt kan en byråkratiskt arbete vara irrationell. Trots alla 
handböcker, all information och inom vissa myndigheter tillgänglighet av personer med stor 
kunskap kring hedersproblematiken så finns det fall där myndigheten sviker den enskilde. Det 
som vi i vårt resultat kan utläsa är att de anställda inom en myndighet kan vara överbelastade 
samt att det finns så mycket kunskap som de behöver ha i beredskap att det näst intill är 
omöjligt att veta allt. Det är inte svårt för en byråkrat att dra sig undan ansvar eftersom 
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rationaliteten och organisationen inom byråkratin medför en oförmåga för den anställde att se 
ett övergripande mål (Boglind m.fl. 2006). Nyutexaminerade eller nyanställda som är otrygga 
i sin yrkesroll kan ha denna oförmåga att se övergripande mål. Det är då de kanske sluter sig 
inom byråkratiska regler och tillämpar dem felaktigt i form utav att skylla på sekretess som ett 
hinder vid samverkan. De värderingar samt information som en myndighet enligt regler skall 
tillämpa kan bli till en svårighet för de anställda att leva upp till och det sker misstag. Trots 
myndigheters rationella beräkningar kan resultatet bli irrationellt för den enskilde, (Boglind 
m.fl. 2006). Regelverk och effektivitet kan alltså leda till att den enskilde upplever processen 
som att medmänskligheten saknas. 
 
Inom en byråkrati planerar experter för regler, procedurer fastställs för en effektiv hantering 
av ärenden och allt skall dokumenteras i protokoll för redovisning. Detta kan ge effekten utav 
att arbetet blir tröttsamt med allt pappersarbete samt att bestämmelserna inom en byråkrati 
kan va inadekvata för den situation den anställde ställs inför. Det som vi i vårt resultat kunde 
utläsa, är att myndigheters lösningar kan vara problematiska och drabba den enskilde på ett 
negativt sätt. Byråkratiska regler från att den enskilde under 18 har rätt till en viss typ av 
skydd, kan drabba denne negativt då hon fyller 18 och kanske måste gå igenom processen av 
byråkratiska regler ännu en gång och under denna tidsperiod kan sakna stöd samt hjälp. 
Processer inom byråkratier kan vara funktionellt rationella men få effekten av ett substantiellt 
irrationellt resultat exempelvis då dagen en enskild som beviljats en stödinsats för en person 
under 18 och fyller 18 och blir av med insatsen och då saknar stöd.  I Grynings verksamhet 
finns det en beroenderelation till socialtjänsten som myndighet. Beroende relationen beror på 
att Socialtjänsten köper tjänster av Gryning där ett bra samarbete måste finnas för att 
verksamheten skall kunna finansieras. Om då Socialtjänsten inte kan bidra med det 
ekonomiska stöd som det finns ett behov utav är det alltså den enskilde som drabbas. 
Situationen kan alltså många gånger bli inadekvat och ge substantionella resultat för den 
enskilde trots att myndigheten följer en funktionell rationalitet i sitt handlande, (Boglind m.fl. 
2006).  
 
De som framställer rapporter samt instruktioner för myndigheter att arbeta utifrån ser världen 
utifrån deras glasögon (Boglind m.fl. 2006). Exempelvis kan en ekonom utifrån sitt synsätt 
utveckla kalkyler samt beräkningar av ett effektivt arbete då resultatet får effekten av att den 
ekonomiska aspekten fungerar väl. Dock det kanske få negativa konsekvenser som kan drabba 
den enskilde eftersom exempelvis sociala eller etiska faktorer, vilka ej är utvecklade på 
samma sätt som det ekonomiska. Den funktionella rationaliteten kan därför tendera till att 
fördriva den substantiella rationaliteten, det vill säga rationella tillvägagångssätt för en 
lösning på ett problem skapar inte alltid ett effektivt resultat. En ökad samverkan mellan 
myndigheter ger effekten av att den enskilde kan se problemet utifrån ett större perspektiv. 
Det kan vi tydligt utläsa i samarbete mellan socialtjänst, polis samt skola där det finns en 
gemensam bild och en strukturell uppdelning i hur man väljer att arbeta kring problematiken. 
En ökad samverkan bidrar till att man kan se en ökad helhetsbild utav problemet och byta ut 
sina ”glasögon” mot ett bättre par.  
 
Det mest centrala i människans natur är att vara förnuftig, det vill säga att göra rationella val, 
Rationaliteten är dock inte generell och den kan skilja sig beroende på resonemang och 
argument för uppfattningar om vad som anses vara rätt, (Collins 1992). Till exempel kan 
chefer eller politiker inom sina egna förvaltningar betrakta det egna som mycket rationellt 
medan motståndarens eller det som inte tillhör det egna anses felaktigt. En människa i ett 
organiskt samhälle lever utefter den egna rationella uppfattningen kring vad som anses 
rationellt. En person på en myndighet som inte är medveten om att rationaliteten samt de 
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normer och värderingar i den västerländska staten inte är generella och kan tillämpas på alla, 
kommer i sin kontakt med en människa med en kollektiv identitet hamna i en problematik. 
Det generella problemet som beskrivs anses vara okunskap, rationaliteten hos de verksamma 
är alltså ensidig och utvecklad från en typ utav samhällsperspektiv. Där kan svårigheten vara 
att den egna ökade toleransen inför olikheter samt värderingar drabba den enskilde som lever 
utifrån värderingar från en mekanisk solidaritet, det vill säga av lite tolerans och hård kontroll. 
Det finns en svag jagidentitet hos många som är socialiserade utifrån en mekanisk solidaritet 
och det finns en svårighet att vidbehålla styrka att gå emot sin familj i den byråkratiska 
processen. Detta beskriver alla myndigheter vara något mycket svårt för den enskilde. 
Myndigheters arbete utifrån en rationell handlingsplan kan aldrig vara till fördel för alla 
enskilda eftersom varje fall beskrivs enligt våra respondenter vara av stor variation. Dock ger 
samverkan samt en ökad kunskap vilka leder till positiva förändringar i strukturen inom de 
olika byråkratierna.  
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9. Reflektioner 
 
Sammanfattningsvis anser de flesta, generellt att samverkan mellan myndigheter och 
organisationer fungerar ganska väl. Samarbetet mellan de olika myndigheterna har utvecklats 
eftersom de strukturellt har delat upp uppgifter sig emellan. Det förekom däremot olika 
uppfattningar om vilka komplikationer som kunde uppstå i processen. 
 
Alla respondenter vi träffade men även vi sätter stor vikt på erfarenhet och kunskap eftersom 
vi anser att det är det enda sättet man kan hantera ett ärende på bästa möjliga sätt. Alla 
intervjupersoner var överens om att när ärenden inte sköts som de ska av anställda så beror 
det oftast på brist på kunskap. Mikael Törn nämner bl.a. att nyexaminerande socionomer får 
väldigt svåra ärenden vilket inte kan skötas med tanke på att dom inte har så mycket kunskap 
och erfarenhet. Sjuksköterskan Eva Hammad önskar att lärare kunde få en grundutbildning för 
hur man hanterar hedersproblematik, vilket de idag inte har. Annica Hermansson på polisen 
menar även hon att de hade behövt utbildning vilket även Carina Berntsson håller med om. 
Även hon anser att polisen fungerar mindre bra i jämförelse med socialtjänsten. Polisen fick 
negativ kritik från flera respondenter kring att dess anställda kan vara oförstående gällande 
den utsattes känslor. Det beror på att de inte får någon utbildning kring hedersrelaterad 
problematik och kan därmed inte hantera det. Dock har de en handbok om ämnet, men det är 
inget som man är tvungen till att läsa. Hälso- och sjukvården kritiserade sin egen verksamhet 
för att sakna kompetent personal i sitt arbete kring problematiken. De ville att det skall finnas 
någon kunnig inom området som på plats kunde avgöra i en akut situation. På så sätt är även 
de i behov av utbildning och information eftersom de inte ens har någon handbok att läsa för 
dem som är intresserade. Förslag till förbättringar skulle kunna vara mer information till 
anställda samt att specialutbilda viss personal inom enheter där utsatta för hedersrelaterad 
problematik oftast kan finnas. Till exempel akutintag, barnavårds mottagning samt 
kvinnoklinik o.s.v. Förbättringar inom hälso- och sjukvården är något myndigheten är i behov 
av. 
 
På så sätt tror vi att orsaken till att fenomenet och problematiken inte är helt utforskat beror på 
att man inte har tillräckligt mycket kunskap om det. Carina Geraghty på Agora menade att det 
inte finns så mycket organisationer och dylikt som man tror har hand om dessa frågor. Det 
behövs många fler, menade hon. Däremot har man i Göteborgs kommun, enligt nationella 
undersökningar, visat att samverkan inom kommunen och hanteringen utav ärenden gällande 
hedersproblematik har varit det mest fungerande. Dock anser vi att samverkan mellan 
myndigheter och organisationer kan utökas genom att avlasta en del arbetsuppgifter för de 
anställda på en myndighet och engagera de verksamma inom en organisation för mer stöd i 
form av samtal och information för den utsatte. På organisationer finns oftast personer som 
har erfarenheter utav problemet själva eller genom att de träffat många personer som varit i 
samma situation. Kvinnoorganisationerna skulle även kunna kontakta myndigheter för att visa 
att dem faktiskt finns till hands om de skulle behövas.  
 
Ett annat problem vi uppmärksammade under uppsatsens gång är att det är väldigt lite arbete 
kring familjen som utsatt en flicka för hedersvåld eller förtryck. Polisen hävdade även att det 
fanns en problematik i hur arbete kring de utsatts familj skulle hanteras på ett bättre sätt. Där 
höll även Eva från Angereds gymnasieskola med om, att mycket att problematiken med 
hedern kan lösas genom att rikta hjälpinsatser för familjer. Hon förklarar även problematiken 
för den unge, att från det steg att den söker hjälp kommer hon att genomgå stora förändringar 
som leder till identitetskriser vilka skulle kunna undvikas om hjälpen riktades på ursprunget 
till problemet dvs. familjen och kulturen. Det som Eva anser att man bör lägga en större vikt 
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vid då socialtjänsten gör en utredning är att man inte endast skall ta hänsyn till den utsatte 
utan att försöka se hela familjesituationen. Hon menar även att det ibland är så att socialen 
känner till familjen, därför får man fundera över om den person som söker stöd har mindre 
syskon som också far illa hemma. Det tror vi är en aspekt på problemet som måste 
vidareundersökas för att nå grunden till problemet. Man löser inte någon problematik om man 
enbart skall skydda en tjej som vill rymma hemifrån, man måste istället börja från grunden för 
att undvika att det går som så långt att hon måste skyddas. När vi frågade Irma som lever 
under dold identitet om någon myndighet har kontakt med hennes anhöriga idag svarade hon 
att de inte hade det. Det tyckte hon var underligt eftersom hon ansåg att det är dem som borde 
ha mest hjälp, och inte hon. ”Och dom borde ju egentligen ha koll på om dom inte försöker 
söka upp mig och så. För det är ju min största rädsla. Jag vet ju inte om dom bara kommer 
att dyka upp en dag utanför min dörr. Dom borde ju försöka förhindra dom och få dom på 
andra tankar.” Även där anser vi att det uppstår en stor problematik i processen. Tror 
myndigheter att familjer slutar leta efter flickorna som rymt enbart för att de blivit utskriva 
från ett skyddat boende och har en dold identitet?   
 
Ett annat stort problem i processen som framgick i undersökningen anser vi är att ingen har 
hand om tjejerna när de skrivs ut från ett skyddat boende. De har ingen fortsatt kontakt med 
någon, ingen bryr sig om de har någon bostad, om de har pengar, om de ens kan sköta 
ekonomi o.s.v. Vi tror omöjligt att en person som aldrig gjort något själv kan som vuxen helt 
plötsligt sköta allt och ta eget ansvar. Catarina Berndtsson på Gryning menar att den enskilde 
inte behöver förstå sig på processen så mycket eftersom de försöker avlasta alla sådana 
problem för en person som befinner sig i en krissituation. De har istället en skyddskonsulent 
som är med hela vägen. Dock tror vi att det inte är till en fördel för den utsatte eftersom hon 
därför aldrig lär sig om hur man hanterar ansvar när hon väl får bo själv och inte har stöd från 
någon myndighet. Carina Geraghty ansåg även hon att det är det största problemet i processen, 
utskrivningarna. Hon anser att det borde vara socialsekreterarens skyldighet att försäkra sig 
om att den utsatte vet vad som gäller när de skrivs ut från socialtjänsten och boendet. Enligt 
hennes erfarenheter är det något som aldrig någon socialsekreterare gjort. Med tanke på det 
anser vi att det här är ett oerhört stort problem som måste uppmärksammas väldigt snabbt.  
 
För att kritiskt granska våran undersökning skulle fler respondenter som lever under skydd 
intervjuats för att få en bredare bild på hur den utsatte upplever situationen. Att få tag på 
sådana personer kände vi var nästan omöjligt eftersom de naturligtvis lever under skydd och 
är svåra att få tag på. Dock anser vi att organisationerna svarade för de utsattas situation med 
tanke på att de får höra deras tankar och åsikter kring processen hela tiden. De väljer även att 
kalla sig själva som tjejernas ”röst” eller ”språkrör” och på så sätt anser vi att de kan svara för 
de utsattes position och ställning. Vi var även väldigt noga med, i våra frågor, fråga om hur 
det tror att en enskild person upplever det. Vi antog alltså inte att de visste precis hur de 
känner men hur de tror eftersom de har erfarenheten utav att samtala med dessa kvinnor. 
 
Nu i efterhand tycker vi att vi utfört en grundlig undersökning gällande verksamheters, 
myndigheters och organisationer arbete och samarbete samt hur detta kan påverka den 
enskilde i processen. Vi anser att vi omfattat det viktigaste för att få svar på våran 
frågeställning. Det finns dock två aspekter som vi från början valde att bortse från vilket är 
rättsystemet samt migrationsverket eftersom vi ansåg att dem båda låg utanför processen från 
att den enskilde söker hjälp till att denne får det stöd den behöver. Det hade dock varit 
intressant att ta reda på hur de båda, på var sitt håll, hanterar problematiken. Migrationsverket 
tar emot både nyanlända familjer samt kvinnor som kommit till Sverige för att dem ingått 
äktenskap. I vårt resultat framgick det att det fanns en bristande kunskap kring vilka 



 36 

rättigheter man har som svensk medborgare samt att vissa familjer anser att det svenska 
samhället är ett stort hot och vill skydda sina barn. I rättsprocessen där advokater samt 
åklagare ingår hade det vart intressant att undersöka hur mycket kunskap dem har kring 
hedersproblematiken och hur de ställer sig inför att arbeta kring denna problematik. Så om 
man skulle vilja utveckla våran undersökning hade dessa två aspekter varit tänkvärda.   
 
Vårt tillvägagångssätt i valet av metod anser vi har varit det bäst lämpade för att nå 
information till vår uppsats med hänsyn till hur mycket tid och resurser vi haft för vår 
undersökning. Genom våra intervjuer fick vi ut mycket relevant information och i en stor 
variation kring många delar i vad det kan uppstå för problematik. Vi hade ett bra urval och 
fick ett mycket bra bemötande ifrån dem alla där de var generösa med att ge oss information 
och ville mer än gärna framföra sina åsikter för en förbättring eftersom de alla brinner för 
dessa frågor. Våra tankar och intryck utav våran studie är väldigt positivt eftersom vi anser att 
alla vi intervjuat och som talar för en hel myndighet eller organisation brann för dessa frågor. 
Alla är medvetna om att det måste förbättras, och det är ett steg åt rätt riktning. Vi anser också 
att organisationerna är väldigt bra och hade kunnat utnyttjas mer utav myndigheterna som ett 
stödverktyg för de unga. Byråkratin är krånglig, men den gör mycket gott. Den kan aldrig bli 
felfri men det är positivt att den ständigt utvecklas och människor är som jobbar på 
myndigheter är villiga till att förbättras och utvecklas efter hur samhället förändras.  
 

9.1 Betydelsen utav vår studie 

Betydelsen av vår undersökning är att utöka redan befintlig forskning men utifrån ett nytt 
perspektiv, det här i form av hantering av fenomenet på arbetsplatser samt samarbetet mellan 
myndigheterna och organisationerna och hur det sedan påverkar den utsatte. Vi hoppas att 
slutsatsen av vår undersökning visar effekten av de konsekvenser som kan uppstå utav deras 
arbete men även samarbetet. Vi tror att vår forskning kan resultera i att bidra till idéer till 
vidare forskning inom ämnet – Hedersrelaterade konflikter. Vi hoppas på att vår forskning 
inom detta område skall komma att vara av betydelse för insikten kring att en ökad samverkan 
mellan myndigheter skapar bättre förutsättningar för den enskilde på grund av att alla parter 
för en ökad förståelse för den enskilde i processen vilket kan bidra till ett bättre 
tillvägagångssätt vid ärenden.  
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11. Bilagor 
 
Intervju frågor till myndigheter samt Gryning Vård AB 
 
 

• Skulle du vilja berätta vad ditt arbete innebär för dig? 
 

• Hur länge har du arbetat på (Myndigheten) i Göteborg och vad är dina tidigare 
arbetslivserfarenheter? 
 

• Skulle du vilja berätta om din tjänst och vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 
 

• När kom du i ditt arbete i kontakt med hedersrelaterade konflikter för första gången?  
 

• Hur ofta ungefär inträffar det att ni arbetar med flickor med hedersrelaterade problem 
på er myndighet? 
 

• Vad får man inom er myndighet som personal för utbildning eller information kring 
hedersfenomenet så att man kan arbeta med det på effektivt sätt? 
 

• Vill du beskriva hur processen mellan myndigheter och organisationer går till då en 
enskild behöver hjälp/söker stöd?  

 
• Skulle du genom ett exempel vilja berätta ett konkret fall, från att den enskilde söker 

hjälp till hur processen kan gå till? 
 
• Hur hanteras ärendet & hur fungerar samarbetet mellan olika myndigheter?  
 
• Finns det problematik gällande sekretess bestämmelser eller att lagar som kan 

försvåra/förhindra för både personal och den enskilde?  
 

• Kan det uppstå komplikationer för den enskilde i processen? 
  

• Hur hanterar personalen denna process har det någonsin uppstått någon problematik 
för personal  
 

• Tycker du att denna process är effektiv 
 

• Vad är dina personliga åsikter om processen, vad anser du är bra och framförallt vad 
kan bli bättre? 

 
• Hur tror du att den som vänder sig till socialtjänsten med en hedersproblematik 

upplever processen? 
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Intervju frågor till Organisationer 
 

• Hur arbetar ni på er organisation med hedersrelaterad problematik? 
 

• Samarbetar ni med andra organisationer? 
 

• Skulle du vilja berätta om din tjänst och vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 
 

• Skulle du vilja berätta vad ditt arbete innebär för dig? 
 

• Hur länge har du arbetat på organisationen och vad är dina tidigare 
arbetslivserfarenheter? 
 

• När kom du i ditt arbete i kontakt med hedersrelaterade konflikter för första gången?  
 

• Hur ofta ungefär inträffar det att ni arbetar med flickor med hedersrelaterade problem? 
 

• Vad får man som anställd/verksam hos er för utbildning eller information kring 
hedersproblematik? 
 

• Vill du beskriva hur processen går till då en enskild behöver hjälp/söker stöd?  
 

• Vad för komplikationer kan uppstå för den enskilde i processen? 
 

• Hur fungerar samarbetet mellan olika myndigheter då en enskild söker hjälp?  
 

• Har personalen på olika myndigheter, enligt dina erfarenheter, haft tillräckligt med 
kunskap om hedersrelaterad problematik? 

 
• Vad har ni för regler och skyldigheter kring sekretess och tystnadsplikt? 

 
• Förekommer det problematik gällande sekretess bestämmelser i ert arbete? 

 
• Hur hanterar personalen denna process har det någonsin uppstått någon problematik? 

 
• Vad är dina personliga åsikter om processen, vad anser du är bra och vad kan bli bättre? 

 
• Hur tror du att den som vänder sig till myndigheter kan uppleva processen av stöd och 

hjälp? 
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Frågor till enskild 
 
Som vi säkert tidigare berättat är vi två tjejer från högskolan i Halmstad som ska skriva våran examensuppsats. 
Vi vill undersöka hur olika myndigheter och organisationer i samhället hanterar hedersrelaterad problematik 
inom sitt arbete och hur processen kan gå till. Vi vill även belysa hur den som söker hjälp i den här processen 
uppfattar och upplever händelseförloppet.  
Du får som sagt gärna vara anonym, men skriv gärna vilket namn du vill att vi skall använda oss av i uppsatsen. 
Du kan skriva svaren under frågorna och spara det i samma Word-dokument och bara skicka tillbaka det till oss 
när du känner att du blivit klar. Du behöver inte stressa kring att besvara frågorna men vi skulle uppskatta om det 
hade varit klart senast kanske runt mitten av maj månad.  
Är det någon fråga som är oklar eller otydlig så är det bara att mejla och fråga det du undrar. Vi uppskattar att du 
vill hjälpa oss och ta din tid! Tack! 
/ Mikaela Svensson Golubovic & Ilvana Horrman 
 
Frågor  
 
Skulle du vilja berätta hur din livssituation såg ut innan du sökte hjälp? 
 
När sökte du hjälp första gången för din situation? 
 
Hur gammal var du då? 
 
Vilken myndighet eller organisation vände du dig till först? 
 
Skulle du vilja beskriva mer ingående hur processen gick till från då du sökte hjälp till att du 
idag lever i ett skyddat boende? Vilka myndigheter eller organisationer (t ex kvinnojourer 
osv.) kom du i kontakt med?  
 
Hade något kunnat hanteras annorlunda? Vad var bra och vad var mindre bra? 
 
Tycker du att de som hanterade ditt fall hade tillräckligt med kunskap om hedersrelaterad 
problematik? 
 
Tyckte du att det förekom någon sorts problematik kring sekretess och tystnadsplikt i ditt fall?  
 
Hur upplevde du processen som pågick rent känslomässigt då de hanterade ditt fall? 
 
Hur länge har du levt under skyddat boende? 
 
Har du även skyddad identitet och i sådana fall hur har det fungerat? 
 
Hur ser din kontakt ut med myndigheter och organisationer i nuläget?  
 
Har du kontakt med dina anhöriga idag? 
 
Har någon myndighet kontinuerlig kontakt med dina anhöriga idag?  
 
Hur ser din situation ut idag och hur ser du på framtiden?  
 


